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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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(Abstract) 

 

Subject: Saudi Painting Between Identity Rooting & Vulnerability Of Others 

Researcher: Monira Moayad Mafraj Al-Sebeiy 

 

Study Objectives:  

1. Identifying the Saudi identity's concept and rooting methods in the Saudi painting, 

2. Comparative analysis of aspects of vulnerability between an artwork and  another . 

3. Recognizing the forms of the vulnerability of others in the Saudi painting, 

4.. Artistic analysis is about how the Saudi painting has addressed its identity rooting and 

cultural affiliation in the vulnerability of others. 

Methodology: The researcher used the documentary descriptive approach. 

  

Major Conclusions: 

1. The identity of Saudi Art realized from the following: (self-identity of the artist, the 

history of the Kingdom through the different eras, the Islamic heritage, folklore). 

2. Influenced by the other will be positive if the artist work withen the following forms of 

vulnerability: (the role model of vulnerability of the other, vulnerability for quotation and 

emedding and cynical vulnerability of the other) where the other is in these cases as a 

catalyst and instigator of creativity.   

3.The absence of cynical vulnerability from the other isn't existed in Saudi Art, the reason 

of this absence is the presence of Saudi social and religious identity.   

4.. Vulnerability of the other  in the Saudi painting is predominantly rich in positive impact 

related to the Saudi identity. 

 

Significant Recommendations: 

1. The necessary to educate ancient arts history in Saudi Arabia in the primary and higher 

education. 

2. Survival of ancient arts in Saudi Arabia as an inspiration source in plastic arts and a 

significant source in rooting the Saudi identity. 

3. Teaching Art education according to (discipline based art education), through the use of 

artists, rather than a single artist, and compare it to their offspring and technical study of 

their vulnerability. 
4.. Taking interest in the field of (Art Comparison Critisizem) through the creation of 

curricula to it, in universities, colleges and the opening of major in comparing arts. 
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 الشكر والتقدير                                   

      

مين  إقراًرااحلمد هلل فخاصة،  ه الرسالةاجلمة، وعلى نعمته علي بإمتام هذ هحلمد هلل على نعما     

محدًا يليق وحده تتم الصاحلات، الذي بنعمته  بإحسانه، احلمد هلل ًما لفضله، وإعرتاًفابنعمته وتعظي

تستدام به النعم، احلمد هلل الذي هدانا هلذا وماكنا  احلمد هلل محًدا وعظيم سلطانه، ههوج جبالل

 .مهتدين

ة، ونيب الرمحة حممد عليه والصالة والسالم على خري من مشى على األرض، معلم البشري     

 .الصالة والسالم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

  (41لقمان،){۞ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيََّ الْمَصِريُ..}بقوله تعاىل   رسالة شكر افتتحها ابتدًاء     

ألمي ) اهلل املتمثلة على وجه األرضمن رمحة  فيًضا، ملن كانا املمزوج بعظيم احملبةفكل الشكر 

 .، أهل العطاء والرمحة والصدق واحلنان(الغالية وأبي الغالي

، املشرفة على هذه أمرية عبد الرمحن منري الدين/ األستاذة  لسعادةوأتوجه بالشكر اجلزيل      

فجزاها اهلل عين خري الرسالة، على جهودها معي املتمثلة بتوجيهاتها السديدة، ونصائحها اهلادفة، 

 .اجلزاء

أمحد عبد الرمحن / الدكتور سعادةللجنة املناقشة املوقرة كما أتوجه بالشكر والتقدير      

 .، لقبوهلما مناقشة هذه الرسالةسناء حممد رشاد صميالن/ الدكتورة وسعادة، الغامدي

أسرتي، على ما قدموه من  التعبري عن عظيم شكري وامتناني إىل مجيع أفرادسوى ال يسعين وأخرًيا 

 .ذه الرسالةهل يدعم كبري لي، كان له بالغ األثر علي يف إمتام

 .وحده ولي السداد والتوفيق  هذا واهللوآخر دعواي أن احلمد هلل رب العاملني،      

 

 الباحثة                                                                                                               
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 (The Introduction) :املقدمة وخلفية الدراسة
 

إن املتطلع للمملكة العربية السعودية يالحظ مدى التطور السريع واملتالحق، يف شتى ميادين           

احلياة املختلفة، مقارنة بعمرها السياسي الذي ال يتجاوز الثمانني عاًما،حيث شهدت اململكة تطوًرا 

فروع الثقافة رع من الفن التشكيلي السعودي، كفواسًعا ومتوازًيا على الصعيدين املادي والثقايف، و

  اخلمسني عامًا لرغم من عمره الذي ال يتجاوزعلى ا، وخطا خطوات واسعة، شهد تطوًرا ملحوًظا

بأن ومن املسلم به  ،ا قورن بعمر احلركات الفنية األخرى يف الوطن العربيمإذا  وهو عمر قصري،

فن متأثرة بالنشأت  ،احلركة التشكيلية السعوديةاحلركات التشكيلية العربية، ومن ضمنها 

وهذا ال يعين  ،فكر الغربيهو إال نتاج لل ماالفن التشكيلي بشكله املعاصر مفهوم الغربي، إذ أن 

الفن، إمنا كان هنالك فن خيتلف يف املمارسة كانت ختلو من  أن اململكة العربية السعودية

النفتاح على اآلخر، وبدأ واملضمون عن شكل ومفهوم الفن التشكيلي املعاصر، تغري وتطور يف ظل ا

 .مستفيًدا من التجارب العاملية املختلفة بالتشكل

 

يعزى التأثر باآلخر يف إذ ، الكثري من الفنانني السعودينينتاج هذا االنفتاح على اآلخر متثل يف       

 يتأثر ويتفاعلفهو  ،يعيشه ليس مبعزل عن التغريات يف العصر الذيالفنان  الفن التشكيلي، لكون

املعرفة اإلنسانية إذ أن  التارخيي للفنون،ه السياق ما يؤكدوهذا  اآلخر بصور وأشكال متعددة مع

 .واحلضارات  تؤثر يف بعضها وتتأثر من بعضها اجلمالية متصلة بني الشعوب

فاستجابة ،الفن كنتاج ال خيلق إال وقد تفاعل الفنان مع العوامل احمليطة بهفمن املسلم به، بأن 

 ، وإمنا نرى تأثرًيابداعية ليست قاصرة على األلوان أو أدوات هذا الفن ومكوناتهيف العملية اإلالفنان 

( 3،صم2113، شقوير)، وهذا ما يؤكده للعوامل اخلارجية الداخلية والنفسية للفنان وأيًضا للعوامل

 هذا الصدد ة جديدة، للزمان واملكان واحلدث ويفمن أن الفنون اجلميلة هي إعادة صياغة تشكيلي"

ال يبدأ من فراغ فهو "  بأن الفنان خالل العملية اإلبداعية (43،صم4933عبد احلميد ، )يذكر 

هذا  عامليتعرض لرتاث إنساني واسع وخصب تراكم عرب حماوالت اإلنسان العديدة واملستمرة لفهم ال

 (عاصرةامل) واالجتماعية،(الفردية) لتفاعل بني األبعاد الشخصيةاحمصلة  الفهم الذي يكون غالًبا

 "   (لرتاثا)والتارخيية 

                 

تنتج من حتمية املعايشة  خر يعد سنة كونية من سنن الكون،فإن التأثر باآل قوبنًاء على ما سب     

وعلى مجيع األصعدة املتعددة،والتفاعل واحلوار مع اآلخر، فنحن نرى حتمية التأثر يف جماالت احلياة 

واحلضارات املختلفة،إال أن  ز التأثر األفراد ليشمل اجلماعاتوالفكرية واالجتماعية،بل يتجاو املادية
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ألتأثر يبلغ مداه يف العصر الراهن، عصر العوملة اليت باتت مسة العامل اجلديد، واليت من أبرز تبعاتها 

حبيث تصبح اهلوية نزع وطمس اهلويات، واخلصوصيات الثقافية للشعوب واستبداهلا بثقافة األقوى، 

 .واحدة موحدة للعامل، وبذلك تذوب اهلوية اليت تعترب جسًرا متصاًل بني حاضر هذا اجملتمع وماضيه

ويف ظل هذا الوضع املتغري والسريع، برزت إشكالية احملافظة على اهلوية والشخصية املميزة       

ملا يشكله هذا الوضع من تهديد للمجتمعات، وأخذت حيًزا كبرًيا من املناقشات الثقافية، وذلك 

 .اجملتمعات املختلفة حتديد مالمح بالغة، يف تعد فيصاًل ذا أهمية ليتو، مباشر للهوية

 

والفن التشكيلي كرافد ثقايف ومرآة عاكسة للمجتمعات والشعوب، يأخذ على عاتقه احملافظة      

 فن التشكيلياهلوية السعودية يف الويأخذ على عاتقه ضرورة تأصيل  على اهلوية السعودية وإبرازها،

اية مميزة  ليكون صورة معربة عن اجملتمع الذي أفرزه، وامتداًدا حضارًيا وفكرًيا حيكي حك

إال أنه من خالل رؤية الواقع احلالي نرى أن التصوير التشكيلي أصبح يف ذات طابع فريد وخمتلف،

اريخ، مما جعل دراسة الظواهر التشكيلية متداخل ومتشابك بصورة ال مثيل هلا يف الت عصر العوملة

غري ممكن، وبناء  على ما أمرً ا مبعزل عن االمتدادات والتفاعالت اخلارجية وفق طابع حملي حبت 

ال غنى عنه يف دراسة الفن  ايف يومنا هذا أمًر فنون يف ظل التأثر باآلخر قد أمسىسبق فإن دراسة ال

                                                                                                                                            .التشكيلي 

اليت برزت يف نتاج الكثري من الفنانني السعوديني، مل تأخذ  من هنا فإن جتربة التأثر باآلخر     

إذ تأخذ جتربة التأثر باآلخر  فضاًل عن دراستها من  خالل مفهوم اهلوية، حقها من الدراسة النقدية،

 ومن هنا تربز مشكلة الدراسة، ، من حيث ارتباطها مبفهوم اهلويةشكاًل خمتلًفا لدى كل فنان

، تأتي أهمية إعادة النظر يف جوهر التأثر باآلخر يف الفن مية تأثري فنون األمم بعضها ببعضفأمام حت

الثنائية بني منجز لتفكيك أوصال هذه التجربة، وكشف العالقات  السعودي، وذلك التشكيلي

 تجارب الفنية السابقةلتشكيلي، ومنجز آخر، وذلك بغية الوقوف على كونها استيعاب وهضم ل

 ن وبيئته، يف ظل اهلوية الثقافيةوإعادة صياغة هلا يف أشكال جديدة، ال تنفصل عن ماضي املكا

اآلخر ت املعاصرة، بهدف استخالص املالئم منها، أم أنها انصياع وانصهار يف جتربة ويف ظل السياقا

 .الفنية
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 (Identification Of the Problem) :مشكلة الدراسة

 :حددت مشكلة الدراسة من خالل التساؤل الرئيس التالي     

 يف تأثره باآلخر مع تأصيل هويته الثقافية؟  تعامل التصوير التشكيلي السعودي كيف

ويتفرع من هذا التساؤل عدة تساؤالت تسعى الدراسة احلالية إىل اإلجابة عنها وهي على النحو      

 :التالي

 ، وما هي طرق تأصيلها يف التصوير التشكيلي السعودي؟السعودية ما هو مفهوم اهلوية-4

 فنان ومنجز تشكيلي لفنان آخر؟  لبني منجز تشكيلي كيف ميكن دراسة جوانب التأثر -2

 هي أشكال التأثر باآلخر يف التصوير التشكيلي السعودي؟ ما-4

آلخر اتعامل معها التصوير التشكيلي السعودي يف تأثره ب كيف ميكن معرفة الطريقة اليت -1

  هويته الثقافية؟ تأصيلمع 

 

 (Objetves of the Study) :أهداف الدراسة

 .التعرف على مفهوم اهلوية السعودية وطرق تأصيلها يف التصوير التشكيلي السعودي -4

يف العمل الفين، بني منجز تشكيلي لفنان ومنجز تشكيلي لفنان  جلوانب التأثرالتحليل املقارن -2

 .آخر

 .التعرف على أشكال التأثر باآلخر يف التصوير التشكيلي السعودي-4

اليت تعامل معها التصوير التشكيلي السعودي يف تأثره  الكيفيةتعرف على لالتحليل الفين ل-1

  .باآلخر مع تأصيل هويته وانتمائه الثقايف

 

 (The Study Hypotheses) :فروض الدراسة

لتأثر باآلخر جانب سليب يكمن يف الذوبان يف فلك اآلخر  وتقليده، وجانب اجيابي ينم عن ل-4

 .املعاصرة، واالنفتاح على اآلخرلتجارب الفنية لاستيعاب 

يوجد وعي لدى الفنان التشكيلي السعودي يف انفتاحه وتأثره باآلخر مع قضية اهلوية الثقافية -2 

  .الذاتي واالنتماء

 .نتاج التصوير التشكيلي السعودي يغلب عليه التأثر اإلجيابي املرتبط باهلوية السعودية-4
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 (Significance of the Study) :أهمية الدراسة

 :تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي

لفن السعودي، وذلك يف ظل التأثر اإن ما تقدمه الدراسة احلالية من حماولتها الستقصاء هوية  -4

واالنفتاح على اآلخر، يتفق مع األهداف العامة ملادة الرتبية الفنية، اليت تؤكد على أهمية تطوير 

ا خيدم االجتاهات الفنية احلديثة، لتحقيق اهلوية واخلصوصية الرتاث الفين وإعادة صياغته، فيم

 .للمجتمع املسلم

 .عمال الفنانني السعودينيأتؤرخ هذه الدراسة للعالقات الفنية اخلارجية املؤثرة يف قد  -2

تسهم هذه الدراسة يف تقديم حمتوى معريف نابع من البيئة احمللية السعودية للرتبية الفنية يف قد -4

يتفق مع الفلسفة املختارة  ،( النقد املقارن للفنون)هو األول من نوعه يف جمال  التعليم العام والعالي،

 .فيه ي، والذي يعد النقد الفين جانًبا رئيًساملنهج الرتبية الفنية، القائم على االجتاه التنظيم

الدراسة النقدية  رة، من ضروتنبع أهمية الدراسة من كونها تعد استجابة لتوصيات الباحثني-1

من ضرورة االهتمام ( " 494ص، هـ4123باجودة، )شكيلي السعودي، حيث يوصي للفن الت

 ".عام بالدراسات النقدية اليت تناقش قضايا الفن التشكيلي السعودي بشكل 
 

 (Delimitation of the Study) :حدود الدراسة

( واحمللي ،العربيو ،الغربي) باآلخرظاهرة التأثر  تقتصر هذه الدراسة، على دراسة :حدود موضوعية

  . والشخصية السعوديةاهلوية ب وارتباطها  يف التصوير التشكيلي السعودي املعاصر،

أعمال الفنانني  تقتصر هذه الدراسة على التناول النقدي التحليلي ملختارات من :حدود زمانية

  (.م4933وحتى   م4941)الذين يبدأ تاريخ ميالدهم  من  السعوديني 

 لدراسة التأثر  املتغري الرئيسي للدراسة يف أعماهلم الفنية   فناًنا( 24)الباحثة حددت  :حدود عددية

 العينة من اجليل األول، والثاني الباحثة بسحب قامتاملعد للهوية عليها، حيث  ملعيارمع تطبيق ا

 .والثالث

سوف تقتصر هذه الدراسة، على املنجز التشكيلي يف اململكة العربية السعودية  :حدود مكانية

 .دون األخذ بنتاج غريها من الدول
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 (Terminologies of the Study) :مصطلحات الدراسة

 :تشتمل الدراسة احلالية على املصطلحات التالية

يف تشكيل اهلوية الثقافية " أنه ( 41،صم2113عبد اجمليد، ) يذكر   :(Identity)اهلوية-4

يتشارك معظم األفراد يف صفات أو والءات مجاعية معينة مثل الدين واجلنس والطبيعة والعرف 

 " والتقاليد، حيث تساعد يف حتديد الذات ويف احساسها خبصوصيتها 

يذكر يف هذا ساس خاصية ثقافية، حيث عملية بناء املعنى على أ" كاستلز واهلوية لدى مانويل      

السياق، أن من يبين اهلوية ويضع أهدافها، هو الذي يقرر إىل حد كبري احملتوى الرمزي هلذه اهلوية 

 (419،صم2113عيسى ، ) " ومعناها بالنسبة ملن يتماهون معها أو يضعون أنفسهم خارجها 

 

 :بأنها للباحثة أن تعرف اهلوية إجرائًيا ويف ضوء هذه الدراسة ميكن     

هوية الفنان الذاتية، أو إىل اجلذور انتماء التصوير التشكيلي السعودي يف تعبريه الفين، إىل      

 نجزاملاملمثلة للمملكة العربية السعودية، وانعكاس ذلك يف الثقافية واالجتماعية والدينية التارخيية و

 . للفنان السعودي التشكيلي

 

 :(Vulnerability)رالتأث-2

هو إضافة حالة نفسية ناجتة عن أفكار جديدة لدى ( " 3،صم2119الشاعر، )التأثري لدى      

ذه بهذه احلالة النفسية وجمموعة األفكار واملعلومات لديه، وهل املتلقي، جتعله عند حتركه مدفوًعا

معينة يف  بل أساسي يف تغري سلوك إنسان أو جمموعة من الناس لفرتة احلالة النفسية دور كبري جًدا

 " اجتاه معني 

، ومنصوري، منظم)يف األدب من خالل األدب املقارن والذي  يرد معناه لدى  ويظهر مفهوم التأثر     

املنهج الذي يبحث عن عالقات التماثل، والقرابة، والتأثري، وتقريب األعمال "يف كونه ( ـه4439

الفضاء، شرط أن تنتسب إىل لغات والنصوص األدبية من بعضها، بعيدة كانت يف الزمن أو يف 

متعددة أو ثقافات خمتلفة، أو كانت جزء من تراث واحد، وذلك من أجل وصفها وفهمها وتذوقها 

 . بشكل أفضل

 

 :بأنه  ر إجرائًياراسة ميكن للباحثة أن تعرف التأثويف ضوء هذه الد     

، من أعمال عمل فين مايف يف الذاكرة  الكامنةفكار واعي لألالواعي أو غري السرتجاع اال

 خيتفي العمل الفين السابق، حبيث عاصرة وتشكيلها يف عمل فين جديدتشكيلية فنية  سابقة أو م
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يف اجلوانب الفنية  منهجية مقارنة بني منجز تشكيلي وآخرإىل  الكشف عنهحيتاج  املؤثر غياًباو

 .ختلفةامل

 

 :(Other)اآلخر-1

، واآلخر يف املعنى "الذات"أو " األنا"ن تعريفه مبعزل عن ال ميك( " 3،صم2116ياسني ، )اآلخر لدى 

، واألمر خيتلف يف املعنى االصطالحي "حنن"و " األنت"و"  األنا"  القريب البسيط كل من يقارب

 " نا فالشرق بالنسبة إليه هو اآلخراألبعد، فإذا كان الغرب هو األ

 

 : بأنه  اآلخر إجرائًيا ن للباحثة أن تعرفويف ضوء هذه الدراسة ميك    

غربًيا، أو )كان هذا اآلخر املؤثر  ًاءاملؤثر بشكل رئيس يف عمل الفنان السعودي  سو اآلخرنتاج       

 .(عربًيا، أو حملًيا

   

 : (painting) التصوير التشكيلي-1

أو نقش صورة األشياء أو األشخاص على لوح أو حائط " اء يف املعجم الوسيط أن التصوير هو ج

 323ص" حنوهما بالقلم أو بالفرجون أو بآلة التصوير

التصوير يعترب أهم أمناط التعري الفين والذي يعتمد بصفة " هـ  فقد ذكر أن 4146أما كماخي 

أساسية على توظيف اللون وميكن للمصور الفنان احلصول على إمكانيات متعددة من خالل مزج 

مق وفواتح لعمل درجات لونية، واحلصول على األسطح األلوان للحصول على ألوان أخرى وعمل غوا

 "كالشفافية والنعومة واخلشونة والكثافة اللونية املختلفة

 :بأنه  للباحثة أن تعرف التصوير إجرائًياويف ضوء هذه الدراسة ميكن      

اللوحة،  ، ويطبق على سطحاملختلفة الوسائط اللونيةب بشكل رئيس يعرب عنه الذي  الفين التعبري     

وميكن أن يستخدم فيه مواد متعددة مثل  ،(، النحاس ، الزجاج اجلدران) وح املختلفة أو السط

 .الورق الرمل 



 

 

 

 :الفصل الثاني 

 

 أدبيات الدراسة

 اإلطار النظري: أواًل

Theoretical Framework 

 

 يف اململكة العربية السعوديةالتصوير التشكيلي  :املبحث األول

 اهلوية وطرق تأصيلها يف التصوير التشكيليمفهوم   :املبحث الثاني

 يف الفن التشكيلي همفهوم التأثر باآلخر وانعكاسات :املبحث الثالث

 

 



 

 

 

  

 

 :املبحث األول

The First Topic 

 

 العربية السعوديةالتصوير التشكيلي في المملكة  
 

 مقدمة 
   الفن التشكيلي في التعليم العام والعالي 
 (الشخصية، والجماعية)المعارض الفنية المبكرة 
   التشكيلي في المملكة العربية السعودية  الجهات الراعية للفن 
 مؤسسات نسائية داعمة للفن التشكيلي السعودي 
   الجماعات الفنية في المملكة العربية السعودية 
   االعالم في دعم الفن التشكيلي السعوديدور 
 الخالصة 
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  :مقدمة  

كتعبري إنساني، وكشكل   فقد ظل الفن يف تاريخ  احلياة البشرية، ،مًعا الفن واإلنسان يتالزم     

من الفن البدائي الذي يف مجيع مراحل تطوره،  لإلنسان مالزًما الوعي االجتماعي،من أشكال 

 .عن إنسان العصر احلجري، إىل الفن املا بعد حداثي، املعرب عن إنسان هذا العصر كان تعبرًيا

ألي جمتمع، وألي  والتعبريات الفنية مبختلف أمناطها وصورها، هي مظهر من مظاهر احلضارة       

بقى تشعب من الشعوب، فالطاملا ولدت حضارة ، واضمحلت أخرى يف عمر التاريخ اإلنساني، ومل ي

فالفن وى فنونها، اليت كانت مبثابة شهادة صادقة على مقدار تفوقها وتقدمها احلضاري، منها س

لثقافة  املاضية واحلاضرة،كما يعطي تصوًرا واضًحايغدو مرآة صادقة، للحضارات من هذا املنطلق 

 .احلضارات املختلفة ومييزها عن غريها

ملناخ اإلبداعي، إذ يكون ، وتوفر له االفنمن أهم الدعامات اليت تغذي  هوواجملتمع الواعي      

، من هنا تبدو حنو التقدم والرقيشكاله أو  بكافة صوره تدفع الفنالبيئة احلاضنة اليت مبنزلة 

وتقدمه يف   وعي اجملتمع الثقايف  الفنون يف جمتمع من اجملتمعات، وبني مالعالقة طردية بني تقد

 .كافة جماالت احلياة

 عاًمـا ( 34)ميضي على تأسيسها سوى  سياسي مستقل، مل السعودية ككيانواململكة العربية       

مشـل مجيـع    مطـرًدا تطوًرا  فيهاشهدت إال أن اململكة ، صري إذا ما قورن بغريها من الدولوهو عمر ق

محن آل رلـ منذ تأسيسها على يد املغفور له بإذن اهلل امللك عبد العزيز بـني عبـد ا   وذلك مناحي احلياة،

بصـورة  مشـهد النهضـة احلضـارية يف اململكـة العربيـة السـعودية،        انعكـس  وقدهـ، 4449سعود عام 

يعترب الفن التشـكيلي مـن إحـدى صـوره املختلفـة،إذا خطـا الفـن         والذي  إجيابية على املشهد الثقايف،

خطــوات واســعة يف التطــور، علــى الــرغم مــن أن الفــن التشــكيلي مبفهومــه احلــديث يف      التشــكيلي 

 يعـين أن اململكـة   إال أن ذلك ال املنصرمة،اململكة العربية السعودية، مل يظهر إال يف العقود اخلمس 

 لف يف املمارسـة عـن صـورته احلديثـة    خيت الفن شكل هذا  إمنا كان قبل ذلك كانت ختلو من الفن 

 .النفعية، والتزينية اعلى موروثات الفن الشعيب، يف صورته بشكل رئيس يرتكزكان إذا 

 ة بـــالتغريز، واملتميـــملســـرية احلركـــة التشـــكيلية السعودية،املتواصـــلة يف عطائتهـــا هـــذا التطـــور     

داعم ومسـاهم يف دفـع هـذه احلركـة حنـو األمـام، مـن هنـا           عن مناخ والفاعلية املستمرة، كان نابًعا

 خ الـداعم هلـا، والعوامـل املختلفـة    ، واملنـا ةالسـعودي  ةالتشـكيلي  حلركـة دراسـة تـاريخ ا   ترى الباحثة أن

 .، هي أمور جديرة بالبحث والتفصيلاليت ساهمت يف دفع احلركة التشكيلية السعودية
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 : الفن التشكيلي في التعليم العام والعالي

إن البداية األوىل لظهور مفهوم التصوير التشكيلي كأحد جماالت الفن التشكيلي حمدودة "      

فقد ...مبناطق معينة مثل مكة املكرمة بسبب دور املدارس اخلاصة اليت ظهرت يف عهد العثمانيني

ون كانت احلاجة ملحة يف ذلك الوقت لتدريس الرسم من أجل عمل املصنوعات اليت كانوا يقوم

 (.44ص،،أم2113السنان،")ببيعها أثناء موسم احلج

إال أن الوعي مبفهوم الفن التشكيلي يف اجملتمع، مل يظهر إال عندما صدر القرار من وزارة املعارف    

مت  م،4934/ هـ4432يف عام و،بتدريس مادة الرتبية الفنية يف التعليم العام،  م4933/ هـ4433يف عام 

هلا، ويف نهاية العام الدراسي نظم املعارف، وكان امللك فهد وزيًرا  إىل وزارة حتويل مديرية املعارف

يف مقر املعهد العلمي السعودي مبكة املكرمة أول معرض للنشاطات املدرسية يف تاريخ التعليم 

عبد احلليم رضوي، ويف  عمال الشاب املوهوب فنًيااحلكومي، حيث أعد ركن خاص لعرض أ

م، 2141الرصيص، .)  البعثاتاملقابل كان هنالك الشاب عبد الرشيد سلطان ممثاًل ملدرسة حتضري

 (.44ص

فصل وذلك يف   م4961/ هـ4431عام  بدأت وزارة املعارف تقديم دورات فنية مكثفة يف وقد     

ذات العام ابتعثت وزارة املعارف عشرة  الصيف للمدرسني الراغبني يف تدريس مادة الرتبية الفنية، ويف

يف الرتبية الفنية يف القاهرة، ومخسة آخرين إىل " البكالوريوس"من األساتذة السعودين لدراسة 

النصار، )ايطاليا لدراسة الفنون التشكيلية، وكان من بني هؤالء الفنان عبد احلليم رضوي

 (.441م،ص2141

 هـ4433هـ، 4433التعليم، التابعة لوزارة املعارف يف العامني كما حظيت املناهج الدراسية  ملدارس   

ألشغال يف التعليم العام، وكذلك اعتماد ابالتطوير والتعديل، حيث مت اعتماد تدريس مادة الرسم و

،مت اعتماد تدريس م4939/ هـ4439مادة الرتبية الفنية يف معاهد املعلمني اإلبتدائية آنذاك، ويف عام 

، (24م،ص2141الرصيص،) ئاسة العامة لتعليم البنات سابًقاارس البنات التابعة للرهذه املادة مبد

من  عن أهمية الفن التشكيلي، وتبنًيا رمسًيارتبية الفنية يف التعليم تعبرًيا ويعد اعتماد تدريس مادة ال

 .الدولة للفن التشكيلي وجماالته املتنوعة

من الدولة بأهمية الفن التشكيلي، أقيم أول معرض فين للنشاطات املدرسية املختلفة    وامياًنا     

 ض                                             ، افتتحه امللك سعود بن عبدالعزيز،وذلك مبقر وزارة املعارف بالريام4933/هـ 4433يف عام 
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 ويعد  ،(444،صم2141النصار،)للمعارف آنذاك  ًراكان امللك فهد وزي إذ من وزارة املعارفبتوجيه  و

للمواهب الفنية ، وهذا مايؤكده الدكتور  هذا املعرض احتضاًنا رمسًيا للفن التشكيلي، وتشجيًعا

عندما أقيم أول معرض تشكيلي من إنتاج الطالب باملدارس السعودية كان مفتتح " فضل بقوله

للفن التشكيلي وللمعارض من قبل أعلى سلطة يف  مللك سعود بنفسه، ويف هذا تقديًرااملعرض ا

 (  42م،ص2113الدخيل،" )الدولة

أقيم معرض مجاعي للمدارس " م4939/ هـ4439يف عام أنه   (13م،ص2114احلربي،)ويذكر      

الثانوية باململكة بالرياض، وفيه فازت املدرسة العزيزية من مكة باملرتبة األوىل، وكان الطالب 

وهي تصور منازل طينية ( قرية)نذاك هو الفائز األول فيها،بلوحته املسماة رضوي آعبد احلليم 

 ".النخيلمتفرقة مع أشجار 

أنشئ معهد الرتبية الفنية للمعلمني بالرياض، وكانت الدراسة فيه :"م4963/ هـ4433ويف عام      

والزخرفة، الرسم  ثالث سنوات بعد املتوسطة، وكان املعهد يقدم التصوير التشكيلي، التصميم

اهلندسي، اخلزف، طباعة األقمشة، النسيج والسجاد، أشغال اخلشب، خامات البيئة، باإلضافة إىل 

وبالرغم من أن اهلدف "، (441م،ص2141النصار،") مقررات تربوية وطرق تدريس، وعلم النفس

ميكن أن يوصف بأنه حجر إال أن تأثريه الفين ألساسي من إنشاء املعهد كان هدًفا تعليمًيا تربوًيا، ا

الزاوية يف تكوين اخللفية الفنية األوىل لعدد كبري من فناني اململكة من اجليل الثاني، وبنسبة أقل 

 .(43م، ص2141الرصيص، " )من اجليل الثالث

كان أول قسم افتتح  ثم تواىل بعد ذلك افتتاح أقسام للرتبية الفنية يف اجلامعات والكليات، إذ     

هـ، أما قسم 91/4493-م31/4933الفنية يف جامعة امللك سعود بالرياض،مابني عامي للرتبية 

م 96/4493-م36/4933الرتبية الفنية يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، فقد تأسس مابني عامي

يف حني كان افتتاح  قسم الرتبية الفنية يف جامعة امللك عبد العزيز فرع املدينة املنورة عام 

نشاطات، اليت هلا أثر ، وتقوم أقسام الرتبية الفنية بالعديد من ال(411م،ص21141صار،الن)هـ4493

على سبيل املثال يقوم قسم ف ، يف اململكة العربية السعودية،م احلركة التشكيليةواضح يف دع

إقامة املعرض السنوي ألعمال طالب  :من األنشطة منهارتبية الفنية جبامعة امللك سعود بعدد ال

لك واليت مت إنتاجها أثناء دراسة املقررات، كما ينظم قسم الرتبية الفنية جبامعة امل ات القسم،وطالب

دورية ألعضاء هيئة التدريس بالقسم، وذلك يف حماولة ثقافية لتبادل العالقات الفنية  سعود معارًضا

   هذا باإلضافة إىل الفعاليات الفكرية كالندوات، واملقاالت التوثيقية والنقدية حول الرتبية الفنية
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حتكيم  واحلركة التشكيلية باململكة، باإلضافة إىل الدور الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس من

                                        .(26م،ص2113السنان،)للمسابقات الفنية، واملعارض التشكيلية، والشعارات للجهات املختلفة

ويوضح اجلدول التالي فروع أقسام الرتبية الفنية يف كليات املعلمني التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف 

 :كل من

 تاريخ التتأسيس املدينة تاريخ التأسيس املدينة

 هـ4114 حائل هـ4496 الرياض

 هـ4114 اإلحساء هـ4496 مكة املكرمة

 هـ4113 تبوك هـ4493 الدمام 

 هـ4113 القنفذة هـ4493 الرس

 هـ4113 بيشة هـ4493 املدينة املنورة

 هـ4119 جدة  هـ4493 أبها

 هـ4119 عرعر هـ4493 الطائف 

 هـ4119 الباحة هـ4114 جازان 

   هـ4114 اجلوف

 (414م،ص2141النصار،/ )املصدر ،(4: )جدول

 (:لوكالة تعليم البنات بوزارة الرتبية والتعليم)واجلدول التالي يوضح أقسام الرتبية الفنية التابعة 

 تاريخ التأسيس املوقع اسم الكلية

قسم )كلية الرتبية إلعداد معلمات االبتدائي

 (والرتبية الفنيةاالقتصاد املنزلي 

 4112 الرياض

 هـ4144 جدة قسم االقتصاد املنزلي والرتبية الفنية )كلية املعلمات 

قسم )كلية الرتبية لالقتصاد املنزلي والرتبية الفنية 

 ( لرتبية الفنية

 هــ4144 الرياض

قسم )كلية الرتبية لالقتصاد املنزلي والرتبية الفنية 

 (لرتبية الفنية

 هـ4144 جدة

 هـ4143 بيشة (قسم للرتبية الفنية)كلية الرتبية 
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 تاريخ التأسيس املوقع اسم الكلية

 4143 الرس (قسم للرتبية الفنية)كلية الرتبية 

قسم لالقتصاد املنزلي والرتبية ) كلية املعلمات

 (الفنية

مكة 

 املكرمة

 هـ4146

 هـ4143 البكريية (قسم لالقتصاد املنزلي والرتبية الفنية)كلية الرتبية 

قسم )كلية الرتبية لالقتصاد املنزلي والرتبية الفنية 

 (للرتبية الفنية

 هـ4143 بريدة

 (414م،ص2141النصار،/ )املصدر، (2: )جدول

 :(الشخصية والجماعية)المعارض الفنية المبكرة  

اقيم أول معرض فين شخصي جبدة للفنان عبد احلليم رضوي، بعد " :م4963/ هـ4433

 22وعرض الرضوي "،(441م،ص2141النصار،")خترجه مباشرة من كلية الفنون اجلميلة بروما

لوحة من أعماله يف أسلوب فين جيمع بني التعبريية والتأثريية، تعرب يف جمملها عن مواضيع متنوعة 

 ( .49م،ص2141الرصيص،)" دة القدمية، صور إنسانيةالطبيعة الصامتة، مباني ج: مثل

مدينة الدمام، وهو أقام الفنان عبد العزيز احلماد معرضه األول يف " وبعد عام واحد من ذلك 

عام ، ويف (13م، ص2114احلربي، " )يف معهد الرتبية الفنية يف الرياض ال يزال طالًبا

بالرياض، ( يرمحه اهلل)للفنان حممد السليم أقيم املعرض الفين الشخصي األول ": 4963/هـ4433

وقد حصل السليم على بكالوريوس الفنون من أكادميية الفنون اجلميلة بفلورنسا، وهو من الفنانني 

 .(441م، ص2141النصار،") معرًضا شخصًيا 43لنشيطني، وأقام أكثر من الرواد ا

أقيم املعرض الثنائي لكل من صفية بن زقر ومنرية موصلي، وذلك يف " :م4963/ هـ4433

مدرسة دار الرتبية احلديثة للبنات جبدة، وقد أفتتح املعرض األمري مشعل بن عبد العزيز، وحبضور 

عدد من املسؤلني وممثلي بعض السفارات يف اململكة، وتكمن أهمية هذا املعرض يف كونه آت من 

 (.11م،ص2141الرصيص،" )مرة األوىلاملرأة السعودية لل

أقيم املعرض الشخصي األول للفنان ضياء عزيز ضياء جبدة، وقد حصل " ويف ذات التاريخ  

" م4934/ هـ4494فيما بعد على بكالوريوس الفنون من أكادميية الفنون اجلميلة بروما عام 

م، معرضه 4969/ هـ4439، كما أقام الفنان عبد اجلبار اليحيا عام (441م، ص2141النصار، )
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ويعد الفنان عبد اجلبار اليحيا من أول املساهمني  قر البعثة األمريكية يف الرياض،ميف "الشخصي 

بتحرير مواد صحفية تعنى بالفنون التشكيلي، حيث أسهم منذ وقت مبكر يف الكتابة حول الفن 

م، ولكنه 4963التشكيلي، وكانت جريدة املدينة املنورة السعودية تنشر له بعض املقاالت منذ عام 

 (.19م، ص 2114احلربي، " )شاركاتهما نقطع عن ذلك واكتفى مبسرعان 

 :التشكيلي في المملكة العربية السعودية  تصويرلالجهات الراعية ل

يلقى الفن التشكيلي يف اململكة العربية السعودية الدعم من عدة قنوات، منها ماهو حكومي، 

الفن التشكيلي ودفع عجلته، مما ومنها ماهو خاص، إذ ساهم هذا الدعم والتشجيع، يف تطور 

 الباحثة ذكرت ماسبق  كان له األثر يف تكوين احلركة التشكيلية السعودية املعاصرة،وبناء على

 .أهم اجلهات الراعية للفن التشكيلي يف اململكة العربية السعودية 

 وزارة املعارف -4

قي إقامة املسابقات  للطلبة، أيًضا ةألدوات املطلوبايظهر دور وزارة املعارف يف توفري اخلامات و"     

قامة املعارض احلوافز للفائزين، باإلضافة إىل إعلى مستوى املدرسة واملنطقة، ورصد اجلوائز و

ونشر الثقافة الفنية من خالل مناهج  ور هام يف توعية اجملتمع تشكيلًياوللوزارة د.... طالب واملعلمنيلل

إظهار جيل واع بأهمية الفن التشكيلي وقادر على تذوق  الدراسة للمراحل املختلفة للمساهمة يف

 (26م،ص2113السنان،") الفنون املختلفة

وإن كانت الوزارة تهدف من خالل أقسام الرتبية الفنية إىل إعداد وختريج جمموعة من محلة "     

من أولئك املعلمني البكالوريوس يف الرتبية الفنية، الذين يتولون تدريس مادة الرتبية الفنية، فإن نسبة 

باإلضافة إىل دورها الفعال يف إبتعاث العديد من املدرسني الستكمال ....ميثلون أجيال فناني املستقبل

، كما يرجع هلا الفضل يف إنشاء أول معهد للرتبية الفنية (31م،ص2114احلربي،")دراستهم باخلارج

كما قامت " م،4939هـ 4141عام  هائًيام، وقد أغلق املعهد ن4963ـ ه4433للمعلمني بالرياض يف عام 

م، ليكون مبثابة 4963 -هـ 4433الوزارة بافتتاح املركز السعودي للفنون اجلميلة يف جدة يف العام 

كان خطوة جديدة ورائدة يف ذلك الوقت إال أن املركز مل قد مرسم ومعرض تشكيلي دائم ، و

 .(23م،ص2113السنان،" )يستمر وأغلق بعد ذلك
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 :العامة لرعاية الشباب الرئاسة -2

كرب يف تشجيع هـ بالدور األ4491تقوم الرئاسة العامة لرعاية الشباب منذ تأسيسها عام "

 "،الفنون التشكيلية من خالل قسم الفنون التشكيلية التابعة إلدارة الشئون الثقافية...

من "رعاية الشباب العامة للدور الفعال الذي تقوم به الرئاسة ، ويتمثل ا(411م،ص2141النصار،)

باإلضافة إىل املساهمات يف برامج التنشيط السياحي ... خالل إقامة املعارض واملسابقات يف الداخل

إىل جانب الدعم املعنوي سواء للفنانني كحاالت فردية أو ... عن طريق إقامة املعارض التشكيلية

نظيم املعارض اجلماعية شرعت يف ت"،كما (23م،ص2113السنان،" )بإقامة املعارض واملسابقات

م حتت رعاية 4969 -هـ4439والفردية، حيث افتتح أول معرض مجاعي لفناني وأندية اململكة عام 

كما تقوم ( 44م،ص2113،الدخيل")مسو األمري خالد الفيصل املدير العام لرعاية الشباب آنذاك

عن طرق طباعتها لكتيبات  بنشر األعمال الفنية والتعريف بها وبفنانيها"عامة للشباب الرئاسة ال

املعارض، وتقديم النشرات التعريفية، ونسخ األعمال الفنية املتميزة وتكبريها، وتقديم جوائز مالية 

للفائزين يف تلك املعارض، هذا باإلضافة إىل اقتناء الكثري من األعمال الفنية منذ إنشائها وحتى 

 (.34م، ص2114احلربي،" )اآلن

م، 2141الرصيص، )كيلية لتحقيق األهداف املناطة به واليت يذكرهاويسعى قسم الفنون التش

 :على النحو التالي( 69ص

تشجيع الفنانني السعوديني، واكتشاف املواهب الفنية اجلديدة، واقتناء أعماهلم ورعايتهم " -

 .وتوجيههم لضمان استمرار تطورهم الفين

املركزي واحمللي مبا يتالءم ودفع وضع اخلطة السنوية للفنون التشكيلية على املستوى  -

 .حركة الفنون التشكيلية السعودية والنهوض بها

رض املركزية اليت جتمع أكثر الفنانني من مجيع مناطق اململكة اإقامة سلسة من املع -

 .والعمل على احتكاكهم وتبادل اخلربات فيما بينهم

ة بالتوجيه املستمر للشباب من العمل على تنقية األساليب الفنية من شوائب التيارات الغربي -

 .خالل مراسم الرئاسة

 والتعبري عنه مبختلف فروع الفنون وتوثيقه الرتاث الفين من االندثار بتسجيلةاحملافظة على  -

 .التشكيلية

. 
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وضع الربامج املناسبة للشباب يف مراسم الفنون التشكيلة جبميع مناطق وأندية اململكة  -

 .واهلواة من ممارسة النشاط الفين إلتاحة الفرصة جلميع املوهبني

 .إقامة معارض شخصية ومجاعية للفنانيني السعوديني بالداخل واخلارج -

إقامة معارض شخصية ومجاعية للفنانني األجانب داخل اململكة إلطالع الفنانني السعوديني  -

 .على أساليب الفنانني األجانب

األسابيع الثقافية يف الداخل واخلارج املشاركة يف املعارض الدولية واملهرجانات العربية و -

 .وأسابيع اإلخاء العربية واملعارض العربية الدورية

 .إعداد دورة تدريبية سنوية لقادة النشاط التشكيلي باملكاتب واألندية -

العمل على اخلروج حبركة الفنون التشكيلية من احمللية إىل العاملية مع احملافظة على  -

 .األصالة

بإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب ( بشكل شبه منتظم)الفنية اليت تنظم ومن أهم املعارض 

 :على النحو التالي( م،ص2141الرصيص، )أربعة معارض يذكرها 

 :معرض الفن السعودي املعاصر -4

نتظره املتابعون ملشاهدة آخر اإلبداعات مهًما ي املعاصر حدًثا تشكيلًيا يعد معرض الفن السعودي

 والفنانات  واملشاركة يف هذا املعرض مفتوحة جلميع املستويات من الفنانني اململكة،الفنية يف 

كما توجه دعوات خاصة للمشاركة إىل األمساء النشطة يف الساحة التشكيلية، ويتم اإلعالن عنه 

 .م4939/ هـ4499عادًة يف الصحافة احمللية، وأقيم هذا املعرض ألول مرة عام 

 :نياتاملعرض العام للمقت-2

ناء أكرب عدد من األعمال الفنية للفنانني والفنانات، وهو مشابه ملعرض الفن تيهدف إىل اق

/ هـ4496وقد أقيم املعرض ألول مرة .السعودي املعاصر،إال أنه يقل قلياًل يف قيمة اجلوائز املالية

 .م4939

 :املعرض العام ملناطق اململكة-4

  األعمال اليت تتلقاها املكاتب الفرعية للرئاسة يف أحناءويتم تنظيم هذا املعرض مبجموعة      

 ، حيث ترسل للمركز الرئيس بالرياض، ويشارك عادًة يف املعارضمكتًبا( 22)اململكة ، وعددها 
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 .م4993/هـ4493الفنانني من فئة الشباب، أو اهلواه، وقد مت إقامة أول معرض يف 

 

 :املعرض العام للمراسم-1

، إذ يهدف هذا 63املعرض أفضل ماينتج من أعمال اهلواة يف املراسم البالغ عددها  يعرض يف هذا     

املعرض إىل الكشف عن املوهب الفنية وتشجيعها على االستمرار يف اإلنتاج الفين والتعريف بها  يف 

 .هـ4114وأقيم هذا املعرض ألول مرة يف شعبان . الساحة الفنية

 :ة والفنوناجلمعية العربية السعودية للثقاف -4

هـ، وتعد مدينة الرياض املقر 4494تأسست اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عام      

 :الرمسي لفروعها اإلحدى عشر يف خمتلف مدن اململكة وهي

 تاريخ التأسيس الفرع تاريخ التأسيس الفرع

 هـ4/41/4111 (بريدة)القصيم هـ9/9/4491 جدة

 هـ4/6/4113 املدينة املنورة هـ42/1/4493 اإلحساء

 هـ3/4/4114 حائل هـ4/4/4493 الدمام

 هـ4/4/4144 الباحة هـ43/44/4499 الطائف

 هـ43/44/4124 جازان هـ23/2/4112 أبها

 22/4/4123 تبوك  

 (412صم،2141النصار،/ )املصدر،(4: )جدول

اللجنة الثقافية، جلنة الفنون املسرحية، : ألهداف اجلمعية مت تشكيل مثان جلان هي وحتقيًقا     

جلنة الفنون التشكيلية، جلنة الرتاث والفنون الشعبية، جلنة اإلنشاد، جلنة اإلعالم والنشر، جلنة 

وتعترب اجلمعية العربية " ،(412،414م،ص2141النصار،)التصوير الضوئي، نادي القصة السعودي

عودية إحدى أهم اجلهات احلكومية الداعمة للمسرية التشكيلية يف اململكة،بعد أن كانت الس

    .(34م،ص2114احلربي،")قائمة على جهة واحدة وهي وزارة املعارف.... مسئولية الفن التشكيلي
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 :بأبها( قرية املفتاحة )مركز امللك فهد الثقايف  -1

املفتاحة  وسوق الثالثاء  يقع املركز يف وسط مدينة أبها يف منطقة املفتاحة اليت تضم قرية"     

، ويعترب املركز أول مشروع من نوعه يف اململكة ليكون قرية سياحية ختتص بالفنون الشعيب

فنية يف التشكيلية والفتوغرافية والصناعات واحلرف التقليدية احمللية لتساعد يف إمناء احلركة ال

املنطقة من خالل استقطاب حميب الفن ملمارسة أعماهلم الفنية يف بيئة تالئم احتياجات الفنانني 

 (.249م،ص2119سامل، ")التشكيلني

، ناًحاتكون قرية املفتاحة من اثين عشر جوت" هـ،4141/ 24/2وقد مت افتتاح املركز يف       

ويتم فيها ... قاته من غرف للنوم واملعيشة،يتكون كل جناح من مرسم جمهز باإلضافة إىل ملح

هـ 4121/4124ومنذ صيف . تنظيم العديد من الدورات واملعارض املختلفة، وعقد الندوات التشكيلية

بدأت القرية يف إقامة دورات متخصصة للموهوبني يف جمال الفن، هذا باإلضافة إىل األنشطة 

 .(33،33م،ص2114احلربي،")التشكيلية األخرى

 :احلرس الوطين-3

يعد مهرجان اجلنادرية من املهرجانات العربية والثقافية الفريدة من حيث تنوع فعالياته وأنشطته "

 احمللي إىل األقليمي ثم العاملي حميطنا قافية واحلوارية، اليت جاوزت كًما وكيًفاالرتاثية والث

 أصيل، إذ يتوىل اإلشراف ليؤكد عمق حضارتنا وما منلكه من زخم هائل وكبري من موروث شعيب

 (.4م،ص2142املطوع،" )على ريادته مؤسسة عسكرية متثلت يف احلرس الوطين

يف تفعيل  م، والذي أسهم بشكل كبري4933/هـ4113ويقدم احلرس الوطين هذا املهرجان منذ عام  

عرض مسرية احلركة التشكيلية، ويقام املعرض التشكيلي يف صالة الفنون التشكيلية، ويعد امل

بتقديم " من املعارض السنوية اليت تقام للفنون التشكيلية على مستوى اململكة،حيث يقوم املعرض

إصداركتيبات فنية ثقافية، ودليل للمعرض، وندوات فنية : نشاطات فنية متنوعة مصاحبة له مثل

أمام ثقافية يشارك بها املختصون من داخل اململكة وخارجها، وتنفيذ لوحات جدارية بشكل حي 

 .(96م،ص 2141الرصيص،")اجلمهور
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 :وزارة الدفاع والطريان-6

بتشجيع الفنانني السعوديني عن طريق اقناء عدد " يتمثل دعم ومساهمة وزارة الدفاع والطريان      

كبري من أعماهلم الفنية كجدرايات تزين بها مطاراتها، كما تنظم اخلطوط السعودية مسابقة 

نني التشكيلني وتقدم من خالهلا جوائز قيمة للفائزين بهدف إثراء حركة كل عامني للفنا" ملون"

 (.26م،ص2113السنان،" ) السعوديني واملقيمنيالفن التشكيلي وحتفيز الفنانني

والدورة . م4992/هـ مايو4142/يف ذي القعدة"  "ملون السعودية"قيمت الدورة األوىل من مسابقة وأ      

ك فت ألسباب غري معلومة، وأثناء تلم، وبعد ذلك توق2114يونيه / هـ4121السادسة يف ربيع اآلخر 

حريصة على اختيار أعضاء جلان التحكيم من املختصني بالفنون " ملون السعودية"الدورات كانت 

باستثناء الدورة األوىل، وذلك لضمان  .التشكيلية، اثنان من السعوديني وثالثة من خارج اململكة

  .(99م،ص2141الرصيص،" )ديةاملوضوعية واحليا

 

 
حممد العمري، تصوير شعيب، جدارية منفذة بالبالطات اخلزفية، مطار امللك خالد الدولي (:4)لوحة

 بالرياض

 3، صم2141الرصيص، / املصدر
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جدارية نفذت يف اجلنادرية وشارك فيها ستة فنانني، عبد احلليم رضوي، عبد اهلل محاس، أمحد (:2)لوحة

 6353×مرت4م، مقاس العمل، 4992/هـ4142املغلوث، حممد سيام، عبداهلل الشليت، ناصر املوسى، عام 

 3م، ص2141الرصيص، / املصدر

 :أرامكو-3

للفن التشكيلي السعودي، حيث ساهمت يف دعم الكثري من  تعد أرامكو مقوًما وداعًما مهًما     

لبعض برامج  األوىل للفنون التشكيلية، وأيًضا السفريواليت من أهمها مسابقة  األنشطة احمللية،

 أرامكو يف دعم الفن التشكيلي  مات اسهلفنون بالدمام وغريها، ومن أبرز إالثقافة وامجعية 

فال  الثمانينيات، حيث تشمل طالب وأطمسابقة أراكو السعودية لرسوم األطفال، واليت أطلقت يف

 .(م2113السليمان،) ني أو معلمي تربية فنيةكم من قبل فنانني تشكيلياململكة، وحت

شاركت أرامكو السعودية ممثلة مبركز امللك عبد "م 2141شارة إىل أنه يف عام وجتدر اإل     

، للفنانني السعودين يف متحف (حساٌس بالوجودإ: نبط)يف العاملي يف رعاية معرض العزيز الثقا

السعودي املعاصر تشهده أكرب معرض شامل للفن  وهو.... للفن احليث يف شنغهاي الصينية" دولون"

 .(م2141اخبارية الفنون التشكيلية،")سيويةالقارة اآل

 :بيت التشكيلني -3

على رغبة فناني مدينة جدة يف إجياد مقر  م، بنًاء24/6/4994هـ4/4/4141ت يف تأسس البي"     

دائم يلتقون فيه ملناقشة همومهم، ومشاريعهم الفنية، فيما يعود بالنفع على نشاطات الفن التشكيلي 

 (أمني مدينة جدة سابًقا)سعيد فارسيحممد / يف املنطقة الغربية، وقد القت تلك الرغبة صدى لدى

البيت لضيق غرف املنزل، وتعدد نشاطات  ارسة نشاطهم، ونظًراملم تقليدًيا الذي وفر للفنانني منزاًل



22 

 

ويشرف بيت التشكيلني " ،(419م،ص2141الرصيص، " فقد انتقل بعد فرتة إىل أحد األسواق جبدة

على عدد كبري من املعارض إىل جانب صاالت العرض األخرى، كاملركز السعودي للفنون 

 تشكيلًياتضافر هذه األنشطة لتحبك نسيًجا ، وتشان وأتيليه جدة، وغريهاالتشكيلية وصالة رو

باملؤسسات االقتصادية تنشيط التفاعل الثقايف، مدعوًما  يرفع من مستوى الفن السعودي، وتساهم يف

 .(م2144إمساعيل،" )كاخلطوط اجلوية السعودية اليت تقدم الدعم املادي للحركة التشكيلية

، ونسبة معينة من عائدات (ريال 311)رسوم العضوية  ويعتمد البيت يف مصادره املالية على"     

املعارض الفنية، والتربعات املالية أو العينية غري املشروطة، أما املقر األول للبيت، فقد علقت على 

لعدد من الفنانني السعودين، وتقوم بلدية وسط جدة باستضافة بعض " تقريًبا"جدرانه مائة عمل 

 .(441م، ص2141الرصيص،" )عمال أحيانًاالزوار الرمسني لرؤية هذه األ

 :مؤسسة الفن النقي-9

هـ، وتهتم 4121أضواء بنت يزيد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن عام / قامت بتأسيسها األمرية"     

( 434م،ص2141النصار،")ألمسيات الثقافية، وال تزال مستمرة يف أعماهلاابإقامة املعارض الفنية و

احتضان األمساء  الواعدة وتقدميها للساحة ومتابعتها ورعايتها، ورفع مستواها ومن أهداف املؤسسة "

الندوات اليت تعقد جملموعة  ورات اليت تقدمها املؤسسة، وأيًضاالفين والثقايف، وذلك من خالل الد

" من ذوي اخلربة ما يعود على معظمهم بالفائدة واملعلومة اليت ليس من السهل احلصول عليها

 .(444م،ص2141الرصيص،)

 :جائزة باحة الفنون-41

وهي جائز قيمة ساعدت يف زيادة نشاط ( م12113) أت جائزة باحة الفنون نشاطها يف عامدوقد ب     

بأن ( هـ4144بن سعود، )ويف هذا الصدديذكر ، العربية السعودية احلراك التشكيلي يف اململكة

 األمد لتصبح من أفضل أهداف إسرتاتيجية طويلةووضع هلا جائزة الباحة أنشئت بعد ختطيط متقن "

، إصدار كتاب سنوي من إعداد من ضمن ما خطط هلاومستوى العامل، وأكرب اجلوائز على 

الدكتور أمحد عبدالرمحن الغامدي يتطرق للفنون جبميع فئاته وتطوراته وآماله لدى البالد العربية 

جتمع أمساء وأعمال وتقيم مجيع الفنانني وكذلك كان العمل جاريا لعمل موسوعة عربية فنية 

 اا جيًدلفنانني والفنانات أن جينوا رزًقالعرب وذلك من أجل التعريف بالفنان والفنانة وإعطاء الفرص ل

وشهرة من وراء أدائهم الفين وتشجيعهم على تطوير أعماهلم حتى أن تصبح أعماهلم على مستوى الفن 
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ة عمل أكادميية فنية يف منطقة الباحة اخلالبة واستضافة العاملي، كما كان خمطط هلذه اجلائز

فنانني عامليني كبار إلعطاء حماضرات دورية ليكسب أبناءنا وبناتنا الفنانني والفنانات خربات 

 . "وملسات إضافية لتحسني وصقل مواهبهم علميًا وحرفيًا

، مما خلق مفاجئ يف دورتها الرابعةوقد كانت اجلائزة تقام سنوًيا إال ان اجلائزة توقفت بشكل      

 .الكثري من التسأؤالت حول أسباب توقفها، وكذلك الكثري من املطالب بإعادة إقامة اجلائزة

 

 : مؤسسات نسائية داعمة للفن التشكيلي السعودي

 :املنصورية-4

أن مؤسسة املنصورية تهدف إىل دعم الفن واإلبداع يف املمملكة ( 39م،ص2114احلربي،)يورد      

والعرض للجمهور   والرقي  و اإلجناز والنشرباألخذ بأيدهم حنة السعودية، ودعم الفنانني وذلك العربي

ويتكون  سعودبنت ماجد بن عبد العزيز  آل ، وقد قامت بتأسيسها األمرية جواهر والثقافةبالفن 

وجملس استشاري،وقد حققت املؤسسة  هيكل اإلدارة اإلداري من جملس تأسيسي، وجملس أمناء،

 :العديد من اإلجنازات منها

كتاب توثيقي عن الفنانة بعنوان صدار األول للفنانة شادية عامل، مع إشخصي لاملعرض ا-4

 (.شاراتإ)

 .تاب توثيقي عن الفنان وأعمالهاملعرض الشخي لفيصل السمرة، وقد رافق املعرض ك-2

جنيف ( يورو آرت)، وهو كتاب أدبي وفين يف ذات الوقت، عرض يف "جنيات الر"صدار كتاب إ-4

م، حيث نفذت الفنانة شادية عامل رسوم الكتاب، وهي اثنيت عشر حمفورة، بتقنية الشاشة 2111

 .  رجاء عاملاحلريرية، مع التذهيب اليدوي، أما النصوص األدبية فهي للكاتبة 

 :دارة صفية بن زقر-2

ة جدة، يف شارع امللك نم، ومتت املباشرة يف البناء يف مدي4939كانت بداية فكرة الدارة عام      

م، ثم مت االفتتاح بعد ذلك للجمهور، ودارة صفية 4993عبد اهلل عند تقاطه مع طريق املدينة يف عام 

ألعمال التشكيلية اخلاصة بالفنانة، باإلضافة حيث تضم بني جنباتها ا حًفا خاًصابن زقر، تعد مت

 (21م،ص2141الشريف،) .إىل مقتنيات  الفنانة الرتاثية من أحناء اململكة املختلفة
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 من املؤسسات النسائية الداعمة للفن التشكيلي السعودي ، عدًدا(هـ4141املنيف،)يوردكما     

 :منها

 :التشكيلية جبدة املركز السعودي للفنون-4

هـ،حيث قامت بتأسيسه مسو 4119مت تأسيس املركز السعودي للفنون التشكيلية جبدة عام      

األمرية نورة بنت بدر بن حممد بن عبد الرمحن، ومنى عبداهلل القصيب، من أهداف املركز 

املوهوبني فنًيا وذلك بغرض رعاية  السعودي للفنون التشكيلية، إقامة العديد من الدورات الفنية ،

 .حيث تقدم الدورات ملختلف الفئات العمرية

كما يقوم املركز  عرب نشاطته املختلفة بتفعيل احلراك التشكيلي يف مدينة جدة، وذلك عرب       

األنشطة املختلفة من إقامة املعارض الفنية، وعقد الندوات التشكيلية، كما يقدم املركز العديد 

التصوير الزييت بالنسبة للكبار، واملائي : شكيلية خمتلفة، واليت منهامن الدورات يف جماالت ت

والرسم على الزجاج ،وأعمال النحاس، والرسم على القماش لألطفال، وتقام هذه الدورات التعليمية 

بصورة منتظمة خالل السنة، وخالل العطلة الصيفية،وتقدم للجميع من طالب وطالبات، يف كافة 

 .املراحل العمرية

 :قاعة عهود-1

، إذ لرياض، وهي للسيدة عهود النجراني، أن قاعة عهود تأسست يف مدينة ا(م4141) يورد املنيف

ة من أهمها املعارض الفنية على مدى سنوات طويلة، وتربز أهمية طقامت قاعة عهود بالعديد من األنش

ال الفنانني التشكيلني سويق ألعمقاعة عهود يف املشهد التشكيلي السعودي، عرب ما تقوم به من ت

 .حيث قامت بتجميل الكثري من املرافق بهذه اللوحات

 :معرض الرتاث العربي لنبيلة البسام-3

وهو للفنانة ومصمة احلرفيات نبيلة البسام، وتأسس يف مدينة اخلرب يف املنطقة الشرقية من      

 م بعرض أعمال الفنانني4939 عام اململكة العربية السعودية، وقد بدأ املعرض بشكل مصغر يف

 .م4992ول عرض بأعمال النسيج اليدوي واملعلقات يف عام شكل فردي ومجاعي، وبأواحلرفني ب

، إذ مت فيه بناء معرض ومرسم أكرب ، وأتبع مببنى من دالتوسع ببناء مبنى جدي  ذلك مت بعد ثم      

لعرض أعمال الفنانني، يف حني خصص املبنى اآلخر  ابقني، ويعد املبنى اجلديد جمهًزا تقنًياط
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للهدايا، حيث حيوي املبنى منتجات يدوية تراثية، منفذة بعناية من خمتلف مناطق اململكة العربية 

يف  املطبوعات وامللبوسات،ويوجد أيًضاالسعودية، و يوجد يف املعرض أعمال  زجاجية  والعديد من 

عمال الفنية فيه وأعمال األطر، كما خصص يف املبنى مرسم املبنى مرسم كبري ميكن تنفيذ األ

 .ألعمال نبيلة البسام لتصميم وتنفيذ امللبوسات

 :قاعة حلظ-6

يضم  الذي  مبنزلة احلضنلتكون  هو دعم التشكيليات،  ظاهلدف من تأسيس صالة حلكان      

أعماهلن الفنية، حيث افتتحت عرض ونشر عرب ، م يف احتواء الفنانات التشكيلياتويساه ويدعم 

، إال أن توجه الصالة اختلف نظًرا ملا من التشكيلياتضم عدًدا  م، مبعرض2113الصالة  يف عام 

طلبات الساحة التشكيلية بالرياض، فبسبب كثافة النشاط التشكيلي يف مدينة تتتفرضه م

ال للفنانني كذلك، حيث الرياض ، قامت مسو األمرية نوف بنت بندر بن حممد آل سعود، بفتح اجمل

مت إقامة العديد من املعارض، كما ساهمت الصالة بعرض أعمال التشكيلني السعودين خارج 

 .اململكة

 :قاعة حوار-3

تأسست قاعة حوار للفنون على يد الفنانة شذى الطاسان، وافتتحت يف برج اململكة مبدينة      

يث دموعة خمتارة من روائع الفن العربي احلجمم، وتضم القاعة بني جنباتها 2116الرياض يف عام 

م حتى الوقت الراهن، وقد مت تأسيس القاعة بدعم ومساهمة من معالي الشيخ ابراهيم 4911بدًأ من 

بن عبد الرمحن الطاسان، و تهدف القاعة إىل تنظيم املعارض الفنية للفنون املعاصرة، للفنانني من 

 .دوات فنية، وأمسيات تشكيلية مصاحبة لوقت العرضخمتلف أحناء العامل، كما تقام فيها ن

 :مجعية النهضة النسائية اخلريية-3

مجعية النهضة النسائية بالرياض من أبرز اجلهات اخلريية املساهمة والداعمة إلبداعات املرأة  تعد     

لكي سارة املختلفة، واليت من ضمنها الفنون التشكيلية النسائية، وترأس اجلمعية صاحبة السمو امل

 .الفيصل بن عبد العزيز آل سعود

وأقامت اجلمعية العديد من املعارض، مما ساهم يف تسليط الضوء على فنون املرأة السعودية،       

هـ، 4123، املعرض املشرتك يف عام ز النشاطات اليت أقامتها اجلمعيةا، ومن أبروالتعريف بها عاملًي
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النهضة النسائية بالتعاون مع السفارة اإليطالية، حتت مسمى إلعالم، ومجعية ابني وزارة الثقافة و

وقد قدم املعرض إبداعات املرأة ، . فنانة تشكيلية إيطالية 41فنانة سعودية، و 43مبشاركة " نوافذ"

وهرات جم، من منسوجات و(احلرف اليدوية)ة وفق ثالث حماور، حيث اشتمل احملور األول على مهار

من كتابة الشعر والفلكلور ( / األدب)شعبية،أما املهارة الثانية فهي  وحلي وفخار وخزف وأزياء

 .الشعيب، والسري الذاتية، يف حني كانت املهارة الثالثة، يف املطبخ الشعيب والوصفات التقليدية

 

 :في المملكة العربية السعودية  الجماعات الفنية

دة ، وذلك بهدف التواصل الفين تشكلت يف اململكة العربية السعودية مجاعات فنية عدي     

ما يكون أعضاء اجلماعة الفنية املتكونة من  ، وتبادل اخلربات الفنية، وغالًباواملعريف بني الفنانني

جتد هذه اجلماعات " منها، و ذات املدينة  كما حتمل اجلماعة يف الغالب اسم املدينة اليت خرجت

كفل أعضاء كل جمموعة باإلنفاق على أنشطتهم، يغيب معه الدعم املادي ، حيث يت دعًما معنوًيا

 .(م2111السليمان،")وهو مايقلل من حترك اجلماعات ونشاطها

 :مجاعة فناني املدينة-4

هـ، لتصبح بذلك من أقدم اجلماعات التشكيلية يف 4114هذه اجلماعة يف عام  تتأسس"      

( 46)أعضائها الذين بلغوا حتى اآلن  متميزة بروح الفريق الواحد بني....اململكة والوطن العربي، 

عضًوا حققوا شرط االنتماء إىل املدينة املنورة موطًنا وميالًدا، حيث تضم هذه اجلماعة كل من 

، الفنان حممد سيام (عضو مؤسس)، الدكتور صاحل خطاب (رئيس اجلماعة)الدكتور فؤاد مغربل 

منصور الشريف، عواطف  ، جبانب نبيل جندي، مريم مشيخ، منصور كردي،(عضو مؤسس)

املالكي، سامي البار، عمار سعيد، أمحد البار، أمحد األمحدي، فاطمة رجب، إحسان برهان، 

 . (م2142زربان، ) زياد سالمة، عديلة عويضة

واعتادت اجلماعة منذ بدايتها على إقامة عدد من املعارض الفنية يف العام الواحد يف عدد من "     

 31جولة، مشلت  22وبلغت جوالت معارض اجلماعة (. جولة)ا حتت مسمى مدن اململكة أو خارجه

 .(443م،ص 2141الرصيص،" م2113 -هـ 4129معرضًا حتى عام 
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 :مجاعة درب النجا يف أبو عريش-2

م، 2141النصار،)هـ، وتضم اآلن عشرة أعضاء، ونشاطها غري منتظم 4141بدأت بعضوين عام 

األمري وحييى شريفي عن اجلماعة، يف حماولة لتنشيط املعارض ، حيث أعلن كل من خالد (432ص

 ناصر الرفاعي، مهدي راجح: كل من الفنية يف منطقة جيزان، حيث أسفر اإلعالن عن انضمام

 -هـ 4144بشرى السيد، ومحد مسلحي، وأقيم املعرض اجلماعي األول لألعضاء الستة عام 

 -هـ 4149حلق ذلك فرتة ركود للجماعة، ويف عام م، مبركز امللك فهد الثقايف بأبها، ثم 4994

، حيث انضم للجماعة مخسة (صالة أتيلية جدة)م، عادت اجلماعة مبعرض جديد أقيم يف 4993

بكرين، خالد باصرة، ونبيل حممد األعجم، عبد الوهاب عطيف، رمضان :أعضاء جدد وهم

 .(411م،ص 2141الرصيص،)شيعاني

                                                                             :ةمجاعة ألوان للفنون التشكيلي-4

ا، وذلك بغية اإلرتقاء بالقيم وخارجًي داخلًياتهدف اجلماعة لتمثيل الفن التشكيلي السعودي      

مع األهداف الفنية والثقافية يف اململكة العربية السعودية، ومن  اجلمالية والتذوق الفين ، متاشًيا

ويف منطقة الرياض  ركة التشكيلية يف اململكة عموًمااملساهمة يف فعاليات احل: أهم أهدافها

 ءات واملناقشات واحلورات اهلادفةخصوصًا، وتنمية الثقافة الفنية العامة من خالل االطالعات والقرا

للفنان عبد اجلبار اليحيا، أحد أعضاء ( اللون وتقنياته) ة كتاب مرتجم بعنوانكما أصدرت اجلماع

عوض . يوسف العمود، د.د)اجلماعة، ومن أعضاء اجلماعة أكادميني يف جمال الرتبية الفينة 

، بينما حيمل البعض اآلخر شهادات معهد الرتبية (سعد املسعري.خالد املرمش، د.اليامي، د

ابراهيم الفصام، حممد : )م الرتبية الفنية من الكليات واجلامعات السعوديةالفنيةبالرياض وأقسا

 يعالعمري، علي الطخيس، عبد اهلل محاس، صاحل احمليين، محد املراشي،مفرح عسريي، وداد املن

 .(م2111السليمان،)أمساء الدخيل، وصاحل الرميح 

 :مجاعة فناني املنطقة الشرقية-1

علي الصفار، عبد العظيم : فناني مدينة القطيف باملنطقة الشرقية وهمتضم هذه اجلماعة بعض      

الضامن، منري حجي، عبد العظيم شلي، محيدة السنان، وخلود آل سامل، وقد كان أول معرض 

مت اجلماعة املعرض الشخصي ام، وأق4994/ 44/ 21 -هـ 4141/ 44/6للجماعة يف القطيف عام 

. م4949/ 29/44-هـ 4141/ 46/6للفنانة محيدة السنان بصالة املركز السعودي للفنون جبدة يف 
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يف ذات الصالة  اجلماعة حد املعرض اجلماعي الثاني ألعضاءمت اجلماعة بعد ذلك بشهر وااثم أق

 .(411م،ص2141الرصيص،)نشاط اجلماعة شبه متوقفجبدة،أما اآلن  ف

 :مجاعة فناني الدوادمي-3

إباهيم : هـ ،ويتوىل رئاساتها خالد احلميضي وتـضم كل من4141تكونت اجلماعة يف عام       

النغيثر، على الطخيس،وسعود العثمان، وحممد العبد الكريم، وحممد أبو زيد، وأمحد 

ـ، والذي ه4143الدحيم،ومتعب عبد الرمحن،ومثري العتييب، وكان أول معرض للجماعة يف عام 

أقيم يف صالة قصر الثقافة حبي السفارات بالرياض، وافتتحه الدكتور عبد اهلل الفواز، أما معرض 

هـ، باإلضافة إىل 4146اجلماعة الثاني فأقيم يف  أبها ، واقيم معرضها الثالث يف مبدينة جدة عام 

سعود الدرييب،  :هـ مت انضمام كل من الفنانني4122رض أخرى أقامتها اجلماعة،ويف عام امع

 .(م2111الثقافية، .)وغازي اجلعيد، ومنصور املطريي

 : مجاعة الرياض التشكيلية-6

م، وأقامت معرضني حتى اآلن، كما 2114 -هـ 4124بدأت بثمانية أعضاء يف ذي احلجة عام      

وأعضاءها "، (432م،ص2141النصار،") فنون مجيلة" أصدرت العدد األول من نشرة فنية بعنوان 

علي الزيزاء، فواز أبو نيان، مسري الدهام، فيصل املشاري، عبد العزيز الناجم، ناصر : املؤسسون

 (.414م، ص2141الرصيص،" )الرتكي، حممد فراع

أن اهلدف من إقامة اجلماعة هو التطلع إىل العاملية :أما عن هدف اجلماعة فيقول على الزيزا       

 .(م2113االقتصادية، )لكة، والسعي دائما حنو التطويروذلك بإقامة العديد من املعارض خارج املم

 الرياضمجاعة الفنانات التشكيليات مبنطقة 

هـ، وأقامت ثالث معارض فنية، وعدد من األمسيات 4149عام  بدأت أعماهلا بثالثني عضًوا"     

 .(432م،ص2141النصار،")يف الوقت الراهن 14الثقافية املصاحبة هلا، ووصل أعضاؤها إىل 

 :مجاعة تعاكظ التشكيلية-3

ى تأسيسها من قبل وكيل وزارة هـ، حيث متت املوافقه عل4123/ حمرم/49تكونت اجلماعة يف      

حيث تأسست اجلماعة وفق رؤى وآفكار  الثقافة واإلعالم السابق الدكتور عبد العزيز السبيل،

مبنطقة  ، ملا حيمله من دالالت تارخيية خاصة"تعاكظ"دة، واختارت اجلماعة مسمى وأهداف حمد
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من التفاعل والتفاخر  التارخيي، الذي محل معان" سوق عكاظ"حيث كان يقام الطائف خاصة، 

 .ة الثقافية املمثلة بالشعر العربيطواألنش

فيصل خالد اخلديدي : ويتكون هيكل اجلماعة اإلداري من جمموعة منتخبة من الفنانني وهم     

ل وملنصب املشرف العام، ومحدان حمارب العصيمي ملنصب األمني العام، وحممد عيضة الثقفي مسؤ

 الطويرقي مشرفة لألنشطة النسائيةل إعالمي، ووفاء حممد ومسؤمالي، وحممد سعد اخلبيت 

جبانب عضوية كل من زايد الزهراني، وفهد القثامي، وهبة الوقداني،وقد قدمت اجلماعة عدة 

للفنانة حنان " الطائف ذكريات"للفنان فهد القثامي، ومعرض " زمنلاحلفر األخري ل"معارض منها 

الذي استقطبت فيه اجلماعة أطياف خمتلفة من فناني  "طيف صيف الثاني"الفيصل، ومعرض 

، وعبد اهلل م سلطان، ومسري الدهام، وطه صبانعبد احلليم رضوي، وهاش: اململكة ممثلني يف 

 .(م2142زربان،)محاس، ومنى القصيب

 

 :في دعم الفن التشكيلي السعودي  دور اإلعالم

يف دعم احلركة التشكيلية من خالل قنواته املتعددة، فاإلعالم "يظهر دور اإلعالم السعودي      

ة الثانية فيما سبق قد املرئي له دور حمدود يظهر من خالل تغطية بعض املعارض كما كانت القنا

، كما يظهر من (23م،ص2113السنان،")من حلقات أحد براجمها للفن التشكيلي خصصت عدًدا

خالل تغطية املعارض  وإجراء املقابالت، وتقدميها يف الربامج الصباحية، كما يتم حاليا متابعة  من

نما عمل عبد هـ،حي4433الفن التشكيلي عرب القناة الرياضية، أما دور الصحافة فقد بدأ منذ عام 

ة،ثم عادت بصحيفة الدينة املنورة يف يوم اجلمع" فنون التشكيلية"لصفحة  اجلبار اليحيا حمرًرا

 فيه مواضيع اجتماعية ثقافية فنيةاألسبوعي، حيث تطرح " األربعاء"صحيفة املدينة بإصدار ملحق 

، وكان احملرر آنذاك عبد "املربد"سم بإ اسبوعًيا اهـ،أصدرت صحيفة اليوم ملحًق4493ويف عام 

 .العزيز املشري، ثم أمحد املغلوث

الصحف السعودية صفحات ثقافية فنية، حيث أشرف ويف العقدين املاضيني اصبح يف معظم       

م، وحممد املنيف عبد الرمحن السليمان بصحيفة اليو :على حتريرها العديد من الفنانني منهم

بصحيفة اجلزيرة، عبد الرمحن الشاعر بصحيفة الرياض خالل الثمانينات امليالدية، وعثمان اخلزيم  

كما تساهم اإلذاعة يف  ،(434م،ص2141النصار،)موغريهالل فرتات متقطعة يف جملة اليمام  خ

من خالل متابعة األخبار املتعلقة بإقامة املعارض واحلورات التشكيلية "رعاية الفن التشكيلي 
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والنقدية، وذلك من خالل برامج متعددة تهتم بصفة عامة بالثقافة  والفنون املختلفة، كما خصصت 

هـ من 4143ويف عام ( "23م،ص2113السنان،") هابرنامج عن الفن التشكيلي خالل بعض دورات

هذه " الفن التشكيلي" حمرم أصدرت اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون جملة حتت عنوان

اجمللة تعنى بالفنون التشكيلية خاصة، وتتناول عدة مواضيع تشكيلية وأساليب الفنانني وصياغاتهم 

 .(431م،ص2141النصار،" )التشكيلية 

 

 :اخلالصة

، وذلك من خالل تسليط ة الفن التشكيلي السعودي تارخيًياتضمن املبحث األول تتبع مسري     

بالتعليم ملكة، واليت كانت مرتبطة ارتباًطا وثيًقا الباحثة الضوء على بدايات الفن التشكيلي يف امل

ض الفنية املبكرة الشخصية العام والعالي يف اململكة العربية السعودية، ثم استعرضت الباحثة املعار

واجلماعية، واليت كانت من العالمات الفارقة يف تاريخ الفن التشكيلي السعودي، ثم استعرضت 

الباحثة البيئة احلاضنة للفن التشكيلي السعودي، واملتمثلة يف اجلهات الراعية للفن التشكيلي، 

النسائية  لباحثة املؤسساتودورها يف تطور مسرية الفن التشكيلي السعودي، كما استعرضت ا

السعودي، وذلك بغية تسليط الضوء على دور املرأة يف مسرية الفن الداعمة للفن التشكيلي 

التشكيلي يف اململكة، كما تضمن هذا املبحث أهم وأبرز اجلماعات الفنية املتكونة يف اململكة 

فن التشكيلي يف اململكة العربية السعودية، وتضمن هذا املبحث دور اإلعالم يف دعم مسرية ال

 .العربية السعودية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :الثانياملبحث 

The Second Topic 

 مفهوم اهلوية وطرق تأصيلها يف التصوير التشكيلي السعودي

 

 مقدمة 
 مفهوم الهوية 
   مف اهيم مرتبطة بالهوية 
 مقومات الهوية 
   مستويات الهوية 
   مقومات بناء الهوية لدى الفنان 
 محاور تأصيل الهوية السعودية في الفن التشكيلي السعودي 

  العربية السعودية  الفنون القديمة في المملكة: أوالا  - أ
 التراث اإلسالمي: ثانياا   - ب

 التراث الشعبي  : ثالثاا  -ج
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 :مقدمة

فرضه يات قافملعظم الث بني الثقافات املتعددة، وتنميًطا واحًدا يشهد العصر الراهن تقارًبا شديًدا     

على الشعوب األخرى، حتت  ثقافة األقوىاملتغريات والتحديات العاملية،اليت تصب يف فرض تزايد 

مايسمى بالعوملة، واليت من أبرز مساتها، طمس اهلويات والثقافات املتعددة، مقابل تسيد ثقافة 

 .شعوبواحدة موحدة جلميع ال

على شخصية اجملتمعات  والتغري املتالحق والسريع، تهديًدا مباشًراالوضع وقد شكل هذا      

تمعات األخرى، واليت تبين وهويتها، اليت تعطي صفة الفرادة والتميز، جملتمٍع ما عن غريه من اجمل

 .متصاًل بني حاضر هذا اجملتمع وماضيه جسًرا

 الثقافية املناقشاتيف وتأخذ حيًزا كبرًيا  التغريات، تربز معضلة اهلوية،من هنا ويف خضم هذه      

 حتديد مالمح اجملتمعات ، يفةكونها تعد فيصاًل ذا أهمية بالغ وذلك يف حماولة للمحافظة عليها،

 .خراجملتمعات، املختلفة من جمتمع  آلذاتية  ويف إبراز صفاتها الفريدة، ويف تشكيل

ومادي طويل  وممتد  إىل اإلنسان األول، فعلى  واململكة العربية السعودية، حتظى بتاريخ ثقايف      

 وعلى أرضها كانت خامتة الرساالت السماوية ،(آدم عليه السالم) بعث أول األنبياء أرضها،

سالمي للبشرية بالدين اإل ،(عليه الصالة والسالم)واكتمال عقد الشرائع األهلية، ببعثة النبيي حممد 

عليهم السالم،وقد ( شعيبوصاحل، وهود، )كما أنها مبعث للعديد من األنبياء، إذ ُبعث فيها كافة

هوية العامل اإلسالمي قاطبة، إذ وبنت  لألحداث الدينية املفصلية، اليت شكلت  كانت مسرًحا

، الذي بناه النيب آدم عليه السالم، وأعاد بنائه ورفع قواعده النيب تضم بني جنباتها البيت احلرام

إذ يقول اهلل  معبد على وجه هذه األرض يعبد فيه اهلل والذي يعد أول، براهيم علية الصالة والسالمإ

 (96سورة آل عمران،) ﴾َ   ۞ ـالَمِنيَإِنَّ أَوَّلَ بَيْت وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدىً لِّلْعَ}:  سبحانه وتعاىل

وملا كانت قضية اهلوية يف الوضع الراهن واملعاصر، من القضايا اجلوهرية، يف كافة اجملاالت      

 على الفن التشكيلي، لكونه مرآة صادقة للحضارات  االهتنامالثقافية،فقد انعكس هذا 

السعودي،تربز تسأوالت عديدة، إذا نتسأل ماذا يقول يف حتديد هوية الفن التشكيلي و واجملتمعات

 تمي؟ وماهي حدود هويتنا السعودية؟ نتارخينا؟ وإىل من ن

صورة مكتملة هلوية الفن التشكيلي من هنا قامت الباحثة بتحديد ذللك يف حماولة للوصول إىل      

ليست مغلقة " من أن اهلوية( 321ص م،2144نسيمة،)السعودي، والباحثة يف هذا الصدد تتبنى رأي 

وأن تفاعل اهلوية ال يلغيها .... على ذاتها مكتفية بها، وإمنا هي ذات طابع عالئقي متفاعل مع غريها،

فهوية اإلنسان هي بالضرورة يف جتدده ال بل يغذيها، وجيعلها قيمة فاعلة القيمة جامدة راكدة، لذا 

 "يف مجوده، ويف تفاعله ال يف عزلته
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 :مفهوم الهوية: أوالا 

 :لغة

 (.33م،ص2111) الوجيز على الذاتوتدل اهلوية مبفهومها اللغوي يف املعجم 

 احيث متيزها عن غريها وتسمى أيًضمن  يءحقيقة الش"اهلوية بأنها فتعرف  املعجم الوسيطأما يف 

 (.4149م،ص4932")هوية الذات

 :ااصطالًح

اإلطار الكلي احلاضن جملموعة املفاهيم والقيم ( "4433،نصم2113مكروم، )تعرف اهلوية لدى      

 ."اليت حكمت اجنازات األمة يف خربات تارخيية متميزة تشكل مبقتضاها وعي اإلنسان وثقافته

حالة متاثل يف الصفة املميزة وشعور الفرد " س العلوم السلوكية عرفت اهلوية بأنها اموويف ق     

 (43م،ص2141عبد الرمحن، ")لك يقيم الفرد نفسهبوجوده يف العامل ومن خالل ذ

شعور الشخص بأنه نفسه، نتيجة اتساق مشاعره، " بأنها( 46،صم2112العيسوي،)ا هويعرف     

 ." واستمرارية أهدافه ومقاصده، وتسلسل ذكرياته، واتصال ماضيه حباضره، ومستقبله

ائدية واألخالقية والثقافية واملزية اليت جمموعة اخلصائص واملميزات العق" وتعرف اهلوية بأنها      

 (13م، ص2112بكار،" )ينفرد بها شعب من الشعوب ، وأمة من األمم

هي وحدة املشاعر الداخلية، اليت تتمثل يف وحدة العناصر املادية، "  (م2113مازن، )واهلوية لدى 

التمايز، والدميومة، واجلهد املركزي، وهذا يعين أن اهلوية هي وحدة من العناصر املادية والنفسية 

 9ص" املتكاملة اليت جتعل الشخص ميايز عمن سواه، ويشعر بوحدته الذاتية

على أنها احلقيقة املطلقة املشتملة على احلقائق " ية اهلو( 91ص ،م2141حممد، )كما يعرف 

اشتمال النواة على الشجرة يف الغيب، أي تلك الصفة الثابتة، والذات اليت ال تتبدل وال تتأثر وال 

تسمح لغريها من اهلويات أن تصبح مكانها أو تكون نقيضًا هلا، فاهلوية تبقى قائمة مادامت الذات 

وهذه امليزات هي اليت متيز األمم عن بعضها البعض واليت تعرب عن قائمة وعلى قيد احلياة، 

 ."شخصيتها وحضارتها ووجودها

تفرد اإلنسان مبجموعة من الصفات والقسمات " بأنها( 136،صم2113القطب،)وتعرف اهلوية عند

اليت متيز شخصيته، وتعمق من انتمائه جملتمعه بأسسه وخصائصه ومرتكزاته العقائدية والفكرية 

 ."والثقافية والتارخيية، واليت تصبغه وحتكمه مبجموعة من املعايري األخالقية والسلوكية والقيمية
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 :مف اهيم مرتبطة بالهوية

  Belongingness:االنتماء-4

ي يتمتع بالصفات االجتماعية الضرورية لالندماج يف ء يف اللغة مشتق من الفعل ينتمي أاالنتما"     

جبماعة معينة ويف معجم مصطلحات العلوم االجتماعية يقصد باالنتماء ارتباط الفرد . مجاعة ما

الوطن، املهنة،كاألسرة،النادي،الشركة،)ا شخصيتها ويوحد نفسه بهورغبته يف أن يتقمص 

  (434م،ص2142حمسن وآخرون،..(")العقيدة

  loyalty:ءالوال-2

 .(632م،ص2112الوجيز،املعجم ")احملبة والصداقة والقرب والقرابة والنصرة"الوالء يف اللغة يعين      

وبناء على هذا ميكن القول أن االنتماء والوالء يكونان يف جمموعها النتيجة املنطقية 

اجلماعة اليت  ا، وتأسيسًا على ذلك تكوناألسس اليت تدعمها وتشكله للهوية، كما أنهما من

تشرتك يف هوية واحدة يشعر أفرادها باالنتماء والوالء فيما بينهم، وعلى النقيض من ذلك إذا فقدت 

 .اهلوية فال وجود للوالء واالنتماء فيما بينهم

 : مقومات الهوية

 :اللغة العربية-4

والتعبري عنها، كما تعد اللغة العربية املقوم األساسي واألهم يف حتديد اهلوية  واستمرارها 

أنها جزء أصيل من كيانها سواء يف صرفها أو قواعدها أو دالالت ألفاظها أو رموزها، ويف سعة 

، وشتى عناصر الثقافة ألفراد اآلدابانتشارها ومرونتها، مما جيعلها أداة صاحلة لنقل العلوم و

وعاء الفكر وعربته اليت اجملتمع، كما أنها رابطة اجتماعية فكرية ، وأداة التفكري ورمزه، و

يظهر بها إىل الوجود، ومن جانب آخر تعد ذاكرة األمة اليت ختزن فيها تراثها ومرياثها ، وأداة 

التواصل بني املاضي واحلاضر واملستقبل، ولذلك اعتربت اللغة األم الوسيلة األساسية لنقل مفاهيم 

يم واملعتقدات لدى أفراد اجملتمع الواحد، لة عن غرس املفاهوالواقع للمجتمع، مما يعين أنها املسئو

وبالتالي تربز ذاتية  األمة، وتسمح بتحديد ذاتية وخصوصية اهلوية، وهلذا كانت اللغة العربية 

ومازالت جوهر اهلوية الثقافية، وأداة تأصيلها وترسيخها يف نفوس أفراد األمة، كما تعترب صانعة 

 (316م،ص2144السيسي،.)والدين واهلدف وحدة األمة، برتسيخها لوحدة الفكروالعقل

مما سبق يتضح ما متثله اللغة العربية كمقوم وعنصر رئيس بالغ األهمية يف حتديد اهلوية، 

فاألمة اليت تتكلم لغة واحدة تكون ذات قلب واحد، باإلضافة إىل ما متثله اللغة العربية من بعد 
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ت القران الكريم، من هنا برزت أهمية اللغة ديين مهم لدى مسلمون العامل ، فهي اللغة اليت احتو

 .  العربية كمقوم أساسي من مقومات اهلوية

 (:العقيدة)الدين -2

حتفظ العقيدة والدين لإلنسان توازنه النفسي، فبدونهما خيتل توازن اإلنسان، ويكون هذا 

ية انتماء الفرد التوازن من خالل احللول اليت تقدمها العقيدة ملسائل احلياة، مما يؤدي إىل تقو

لعقيدته، وحيقق تضامنه مع اآلخرين، وعند النظر يف اخلريطة العقائدية يف العامل يرى أنها تتكون 

من دينني أساسيني، الدين اإلسالمي واملسيحي، وهناك املعتقد الوثين اإلحلادي الذي يهددهما 

تأصيل هوية اإلنسان  باخلطر، والدين اإلسالمي من أكثر الديانات السماوية اليت تؤكد على

 (163م،2113القطب،)وانتماءه سواًء للذات أو اجلماعة

يف النظام االجتماعي بعدد من الوظائف، واليت ( 16،صم2113القطب،)ويقوم الدين لدى 

 :تؤكد على تعميق هوية اإلنسان، من أبرزها

 .واألهداف حتقيق التماسك والتآلف بني أفراد اجملتمع الواحد، وذلك بتوحيد القيم -4

ضبط سلوك األفراد، فعن طريق املعتقدات والعبادات تقرن قيم اجلماعة بقوة هلا قداستها، -2

 .ورغبات هلا احرتامها

 تفسري املشكالت الغامضة، واإلجابة عن بعض األسئلة احملرية -4

 

 :التاريخ-4

به، فهو ميثل  أساس أي هوية يأتي من وعي اهلوية بأحداث التاريخ والتحوالت اليت حلقتإن 

جتارب األمة طوال فرتة طويلة من الزمن، كما ميثل التاريخ سجاًل ومظهر إبداع األمة الفردي 

ثل دورا مهما يف كيانها وهويتها الثقافية، هذا فضاًل عن أن هوية واجلماعي عرب الزمن، ومن هنا مي

قبة، واألحداث التارخيية اليت اجملتمع وتراثه يتكونان على مر التاريخ من تراكمات احلضارات املتعا

عاشها اجملتمع، كما أن هوية اجملتمع تنتقل من جيل إىل آخر، فإذا ما أهمل أبناء اجملتمع نقل 

الرتاث من جيل إىل آخر فإن هويته يصيبها اهلزال، فتفقد قوتها تدرجييًا حتى تضمحل، ولذلك قيل 

،فاألمة اليت تغفل تارخيها من هويتها تسقط أن إرادة األمم هي اليت تصنع حضارتها، ومن ثم هويتها

من ذاكرة التاريخ، مبتكرات األمة االجتماعية، والثقافية والتكنولوجية وغريها، فتكون عرضة 

، وإذا كانت اهلوية تتشكل وتنمو بفعل  نهب والضياع، ويف ضياعها حمو لذاكرة أصحابهالل

 االهتماماحملافظة على اهلوية تفرض علينا  التاريخ مبا حيمله من تراث ثقايف مادي ومعنوي، فإن
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روبًا من احلاضر، أو من الشعور نشره وتطويره، على أن اليكون االهتمام بالرتاث هعرب الرتاث ب

 (334-319م،ص2144السيسي، .)الغرتاب به وفيهبا

 :الرتاث الثقايف والفكري-1

بالوحدة، كما يعطيها حق الطموح إىل محل الرسالة، وال  الرتاث وحدة يعطي األمة شعوًرا 

ميكن تصور احلياة اإلنسانية بدون تراث ثقايف وفكري، فهو مامييز جمتمع عن جمتمع آخر ، 

وذلك مبا حيتويه من قيم ورموز وأفكار وعادات وإجنازات وآثار ومعارف وعقائد، فالرتاث يشكل 

عرب عن مجلة من املعطيات املادية والفكرية اليت تعرب عن هوية الفرد، وميكن القول بأن الرتاث ي

رتاث الو... صريورة شعب وجتسد صور نضاله يف معاجلة أزماته وتسجيل إجنازاته، وإشباع رغباته

 إلسالمية وانصهرتا يفاالعربي ارتبط يف تطوره بالرتاث اإلسالمي منذ تفاعلت احلضارتان العربية و

على الرغم من متيز املنطقة العربية يف الدائرة اإلسالمية األوسع، إال ون، فبوتقة واحدة عرب مئات القر

 (132-134م، ص2113القطب، )أن العامل املؤثر كان هو الرتاث الثقايف اإلسالمي 

 

 :القيم االجتماعية-3

عايري اليت حكام اليت يصدرها اإلنسان على شيئ مهتديا مبجموعة من املالقيم هي تلك األ

 ذا معناه أنها تتضمن مقياسا له شيئ من الثبات على مر الزمن تمع الذي يعيش فيه، وهوضعها اجمل

ألي هوية، ألن املرغوب فيه  فهي طبقًا لذلك تعد عنصرا رئيًسا ينظم نسق السلوك يف جمتمع ما،

وبذلك فحينما يسلك سلوكًا .... واملرغوب عنه، واملستحسن له معايري ختتلف من جمتمع إىل آخر،

ق مرجعية غري مرجعية جمتمعه املتمثله يف قيمه، فإنه سيعرب عن جمتمع غري اجملتمع الذي يعيش وف

تتميز بأنها إنسانية ثابتة فيما يتصل بالعقيدة،  -باعتبار مصدرها–فيه، والقيم العربية واإلسالمية 

االختيار  نسبية مرنة فيما يتصل بالعلم واحلياة تتفاعل مع معطيات العصر، عقلية ترتكز على

العقلي، اجتماعية تقوم على ماتواضع عليه اجملتمع، إنسانية تتوافق مع خصائص الطبيعة اإلنسانية 

يرفض ويعزل أي قيمة متعارضة مع النسيج  فهي تعد سياًجا... وشوق الكمال،  من حب اجلمال

-334م،2144السيسي، )االجتماعي، وحيول دون ولوجها نسق القيم الذي يشكل اهلوية اجملتمعية 

334). 
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 :العادات والتقاليد االجتماعية

اجتماعيا حبيث ال ميكن معه أن تتكون ومتارس إال  متثل العادات االجتماعية أسلوًبا

 ساليب التحية املعهودةفأنواع اللباس املتبعة، وأ... ته،باحلياة يف جمتمع والتفاعل بني أفراده ومجاع

وتقديم  ع األموات يوطرق احلديث، وآداب الطعام، وطريقة اخلطبة والزواج، ومراسم األفراح، وتشي

مييزه عن غريه من اجملتمعات، وتعد  ًطا ثقافًياا تعترب جزء من نسيج اجملتمع، ومنالعزاء،كله

ول هلوية أي جمتمع، كما أنها تشكل خط الدفاع األ تقاليد االجتماعية ركيزة أساسية العادات وال

اية رموزها املختلفة، كونها تعترب من القوى الرئيسة املوجهة يف احلفاظ على أصالة اهلوية ومح

وتعترب العادات .... ألعمال األفراد وحياتهم، ومن أقوى عوامل التنظيم والضبط يف عالقات األفراد

فلسفة اجملتمع وأهدافه،  فتتحدد يف ضوئها معايري وأحكام والتقاليد من أهم مصادر اشتقاق 

تقوميية دقيقة وموضوعية ومستقرة للحكم على املواقف والنظم املختلفة، مما حيول دون وقوع أفراد 

اجملتمع يف متاهة احلرية والصراع، والذي يؤدي يف بعض األحيان أن يسلك الفرد وفق معايري خاصة 

 .(331 -334م، ص2144السيسي، ")تمعبه، تعود بالضرر على اجمل

 :مستويات الهوية

عر إن اهلوية ذات مستويات عديدة، تكاد تتطابق مع انتماءات الناس، فنحن نش: ميكن القول"     

فالفرد داخل األسرة ذو هوية خاصة، ينفعل من جتاهلها أو العدوان  بالتفرد واالنتماء يف آن واحد،

 خاصة داخل جمتمعهابهوية  واألسرة أو اجلماعة تشعر أيًضا. هعليها، مع شعوره باالنتماء إىل اسرت

وهكذا االنتماء ت األخرى اليت تكون أمته الكربى، وختشى على نفسها حيال اجملتمعا

 (134م،ص2113القطب، ")لألمة

كل مستوى يتداخل ويتحرك مع  ضوء ذلك متيز الدراسات بني ثالثة مستويات للهوية،ويف       

 :(41ص هـ،4123وآخرون، العتييب)هي كما لدىاملستويات األخرى ،و

الفرد داخل اجلماعة، هوعبارة عن هوية متميزة ومستقلة، عبارة عن أنا هلا آخر داخل اجلماعة "-4

 يشار إليه باهلوية الفرديةنفسها وهذا املستوى هو ما 

اجلماعات داخل األمة، ولكل منها ما مييزها عن غريها وهذا املستوى يشري إىل اهلوية -2

 .اجلماعية

 "األمة الواحدة إزاء األمم األخرى، وهذا املستوى يطلق عليه اهلوية الوطنية أو القومية-4

ه، وتتحرك على ثالثة دوائر هبنوع اآلخرالذي تواج ه املستويات الثالثة تتحدد أساًساوالعالقة بني هذ" 

 : متداخلة ذات مركز واحد كما يلي
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هو عبارة عن هوية متميزة .. فالفرد داخل اجلماعة الواحدة، قبيلة كانت أو طائفة أو مجاعة -

 داخل اجلماعة نفسها" آخر"، هلا "أنا"ومستقلة، عبارة عن 

خل اجلماعة، لكل منها ما مييزها داخل اهلوية ألفراد دااواجلماعات داخل األمة، هي ك-

من خالله معربه تتعرف على نفسها بوصفها " آخر"خاصة بها و" أنا"الثقافية املشرتكة، ولكل منها 

 (644م،ص 2144تركي،" )ليست إياه

دائرة االنتماء للذات، دائرة االنتماء : من أن دوائر االنتماء لإلنسان االعربي تتسع لتشمل وانطالًقا"

لألسرة، دائرة االنتماء للمجتمع، دائرة االنتماء للعروبة، دائرة االنتماء لإلسالم، فإنه ميكن حتديد 

، (ةالوطني)اجملتمعيةهلوية ااهلوية الدينية، اهلوية العربية،: مستويات اهلوية لإلنسان العربي، فيما يلي

 (134م،ص2113القطب،" )اهلوية األسرية، اهلوية الذاتية

هذه املستويات هلوية اإلنسان هي اليت تتبناها الدراسة احلالية وتعتمدها كإطار يف حتليل األعمال 

الفنية يف التصوير التشكيلي السعودي وذلك يف سياق تفعيلها ملقومات اهلوية من اللغة والدين 

 .والتاريخ والرتاث الثقايف والفكري والقيم االجتماعية والعادات االجتماعية

 :مقومات بناء الهوية لدى الفنان
وخصوصية متيزها عن غريها من    تعطي للمجتمعات البشرية  تفرًداتعترب اهلوية امليزة اليت

ات من عقيدة، وتاريخ، اجملتمعات فهي الوعاء الذي ميثل كل األسس اليت تقوم وتبنى عليها اجملتمع

تيارات الغزو وحماوالت هيمنة العقول اخلارجية " وقيم اجتماعية، كما أنها حتمي اجملتمعات من

ويف ضوء ذلك فإن وضوح  (م2113فهمي،)" حتى ال ينساق وراء رؤى وأفكار تسلبها متيزها الذاتي

املقومات األساسية لبناء هذه  هوية الفنان يعد من أسس متيزه اإلبداعي ، من هنا تنبع أهمية حتديد

 :هي كالتالي يف ثالثة مفاهيم ( م2113فهمي،)اهلوية لدى الفنان واليت حددتها 

وتتحدد مالمح اهلوية من خالل استلهام املوروث احلضاري والتارخيي ، حيث : اهلوية الرتاثية-4

 .الوافدةل التيارات اًل للجذور اليت حتمي الفنان يف ظيعترب هذا املفهوم ممث

وفيها تتمثل احلدود الزمانية واملكانية اليت يعيش يف ظلها الفنان يف  :اهلوية البيئية أو اآلنية-2

واقعه املعاصر، حيث يدخل يف نطاقها كل املؤثرات اليت تؤثر على الفنان، من مؤثرات اجتماعية، 

 .ةواقتصادية، وسياسية، وأحداث يومية وعاملية، وتطورات تكنولوجية وعلمي

من خالل التوغل حبرية تامة داخل ذات الفنان  ،وفيها تنتج العملية اإلبداعية :اهلوية الذاتية-4

 .املتفردة، فيكون بذلك فنه مستقل عن أية تراكمات خمتزنة أو خربات مسبقة
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أن العمل داخل اهلوية الذاتية فقط يفرض على ( م2113الفهمي،)ويف ذات السياق توضح 

برغم من بلوغ الفنان فيها أقصى حاالت الصدق ران يف حلقة ذاتية ال نهائية، فاوالدوالفنان االغرتاب، 

ا تشربه من تاريخ وموروث، مع النفس، إال أن الصدق مبعناه الواسع حيتم على الفنان أن يعرب عن م

 .   من ذات ثرية، يتولد إبداعها من فيض خمزونها الرتاثي والبيئي منطلًقا

 :في التصوير التشكيلي  تأصيل الهويةمحاور  

نضوي هو ينضوي التصوير التشكيلي السعودي حتت التصوير التشكيلي العربي ، والذي ي

بعد استكمال أسباب " والت تأصيل اهلوية يف الفن عربًيا، ولقد بدأت حمااآلخر حتت الفن اإلسالمي

ثاني من القرن التحرر السياسي وبعد نضوج الوعي الثقايف الذي انتشر بسرعة بعد النصف ال

 (31م،ص4993البهنسي،)" العشرين، وبذلك بدأت مالمح تثبيت ذاتيتنا الثقافية

، أن يقوم الفن فن التشكيلي، ويف فن التصويرخاصةواملقصود من تأصيل اهلوية يف ال

املعاصر على قاعدة فنية فكرية وفلسفية وتارخيية مستمدة من اجلذور التارخيية، يف ظل مناخ 

أن بناء الشخصية " يف هذا الصدد( 39،صم4993بهنسي، )حيث يذكر  العاملية املعاصرة،ة الثقاف

وعن أهمية اإلتصال مع املوروث  "أن يعتمد على الرتاث الفين بد الثقافية العربية ال

أن منط التحضر والتمدن يف احلياة واألدب والفن والعادات والفكر ال ( "9،صم2113مجعة،)يذكر

على مفهوم الضدية املتناقضة مع املوروث ، بل تعين جتديده وابتكاره بقوالب تعين استنادها 

 "مستحدثة تؤدي إىل تنظيم عالقات متقدمة ومنظمة

 ، اليت ميكن بها معرفة هذا الفردالرتاث ميثل الذاكرة احلية للفرد واجملتمع"كما أن

" ب، وحضارة من احلضاراته إىل شعب من الشعوئوانتما، وهذا اجملتمع ويتم التعرف على هويته

 (.3م، ص2119، سيد)

أهمية الرتاث كمحور ومصدر لتأصيل اهلوية يف الفن، ولتحقيق ذلك  ترى الباحثةمن هنا  

يف كل ، ويف ضوء ذلك ستتحدث الدراسة عن الرتاث الفين د من التعرف على الرتاث، وماهيتهالب

 :من التالي

 .كمصدر لتأصيل اهلويةيف اململكة العربية السعودية الفنون واحلضارات القدمية -4

 .الرتاث اإلسالمي كصدر لتأصيل اهلوية-2

 الرتاث الشعيب السعودي كمصدر لتأصيل اهلوية-4
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 :المحور األول لتأصيل الهوية السعودية في التصوير التشكيلي
 :تاريخ  وفنون احلضارات القدمية يف اململكة

العربية السعودية،بالعديد من اآلثار اليت خلفتها احلضارات القدمية ، اليت توالت ى اململكة حتظ     

ية من آثار هذه احلضارات  منبًعا وتتابعت على أرض اجلزيرة العربية، وتعد هذه األعمال الفنية املتبق

سعودية، إذ من مصادر االستلهام النابع من اجلذور  األوىل للهوية ال غنيًا للذاكرة البصرية، ومصدًرا

تعد مبثابة النبع امللهم الذي نستقي منه التاريخ احلضاري للمملكة العربية السعودية، عرب احلقب 

دليل املتحف الوطين، )التارخيية املختلفة، وقد اعتمدت الباحثة يف تتبع هذه احلضارات على 

 (.22إىل ص42هـ، من ص4142

 :عصور ماقبل التاريخ

ألول على نطاق واسع، اململكة العربية السعودية، إذ تدل املكتشفات يف لقد استوطن اإلنسان ا     

كم من مشال مدينة سكاكا،على  وجود 41موقع الشورحيطية، الذي يقع على حنو على مسافة 

مستوطنات فيها للعصر احلجري القديم، أي قبل حنو مليون سنة من الوقت احلاضر، كما عثر على 

، وذلك يف (ألف سنة قبل الوقت احلاضر 31)لعصر احلجري املتوسطدالئل ملستوطنات تعود إىل ا

على اإلستيطان  يف العصر ( الثمامة) ة جنران، كما تدل الدالئل يف موقعمبنطق( بئر محا)موقع 

، من أهم مميزات العصر احلجري (آالف سنة من الوقت  قيل الوقت احلاضر 41)احلجري احلديث

، اليت تنتشر ةصنعة من شظف الصوان، والنقوش والرسوم الصخريوحضاراته املادية، األدوات امل

 .بكثافة يف موقع جبة ، وموقع الشوميس يف صحراء النفود

 

  
 من أدوات العصر احلجري احلديث(: 4)شكل

 61هـ،ص4142دليل املتحف الوطين،/ املصدر
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 رسوم صخرية من جبة يف حائل(: 2)شكل

 62هـ،ص4142الوطين،دليل املتحف / املصدر

 

 
 صخرة ترك عليها اإلنسان األول صورة أيدي بطريقة رمزية في نجران(: 3)شكل

 33هـ،ص3243دليل المتحف الوطني،/المصدر
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 :فجر التاريخ

 (:م.ق4311-3111مابني : )حضارة العبيد

أنه من خالل توجد آثار هذه احلضارة، يف اجلزء الشرقي من اململكة العربية السعودية، إذ      

حضارة العبيد، أصبحت شبة اجلزيرة العربية تلتحم فيما وراء حدودها، وقد كان من أهم عوامل 

، حضارة (دلون)االستقرار هلذه احلضارة، االتصاالت األولية مع بالد مابني النهرين، كما كانت 

 .يف متيزها وتقدمها احلضاري تصاهلا باحلضارة السومرية، أثًرامزدهرة، إذ كان إل

 

  
 الفخار يف حضارة العبيد( 1)شكل

 46هـ، ص4142دليل املتحف الوطين،/ املصدر

 

 : عصر املمالك العربية

 :املمالك العربية املبكرة

ة العربية، يف األلف رظهرت أوىل هذه املدن الكبرية واملزدهرة، يف الشمال الغربي من اجلزي     

اجلزيرة العربية، عرفت  ةلك العربية يف أماكن خمتلفة من شبامليالد، ونشأت مدن املماالثاني قبل 

 .سم حضارة مدينمجيعها بإ
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 مدين دنإحدى م(قرية)سور كان حييط مبدينة(: 3)شكل

 33هـ،ص4142دليل املتحف الوطين،/ املصدر

 

 :عصر املمالك العربية الوسيطة

خالل الفرتة الواقعة بني القرنني الثامن والرابع قيل امليالد، ظهرت مدن وحضارات مزدهرة، على      

 :طرق القوافل يف الشمال، إضافة إىل مدن جنوب اجلزيرة العربية وهي كالتالي

 :تيماء

ر كم، يف اجلنوب من مدينة تبوك، وتضم بني جنباتها الكثري من آثار عصو261تقع على بعد      

ماقبل التاريخ وإىل الفرتة املدينية والفرتة اآلودمية، يف األلف األول قبل امليالد، ونقوش ترجع إىل 

 .القرن السادس قبل امليالد
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 :ثاج

القديم، وكانت هذه املدينة غنية باملياه واملراعي، وتضم بقايا مدينة تقع ثاج مقابل ميناء اجلبيل      

متكاملة، حييط بها سور مدعم بأربعة أبراج، وقد كشفت التنقيبات األولية ، عن مخس مراحل 

 .م411م و .ق 311سكنية، أرخت بالفرتة الواقعة مابني 

 

 

 مسلة من تيماء(: 6)شكل

 34هـ، ص4142دليل املتحف الوطين، / درصامل
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 الذهب جزء من كنز ثاج كف من(: 3)شكل قناع من الذهب جزء من كنز ثاج(: 3)شكل

 94-92هـ،ص4142دليل املتحف الوطين،/ املصدر

 :جنران

وهي من املدن اهلامة، واليت ازدهرت يف بداية األلف األول قبل امليالد، حتوي موقع األخدود الذي      

 .واقع األثرية يف منطقة جنرانذكر يف القرآن الكريم، والذي يعد من أهم امل

 

 
 برونزية عليها كتابات باخلط املسند من جنرانلوحة (: 9)شكل

 93هـ، ص4142دليل املتحف الوطين،/ املصدر
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 (مدينة القوافل وسط شبه اجلزيرة: )قرية الفاو

، من قسم اآلثار م باكتشافها علماء آثار  سعوديونهي عاصمة مملكة كندا األوىل، وقد قا     

من اآلثار اليت تعد شواهد بارزة على مقدار التقدم واملتاحف جبامعة امللك سعود، وتضم الكثري 

 .م423قبل امليالد  وعام  423احلضاري، وقد ازدهرت يف الفرتة من عام 

 

 
 لوحة جدارية من الفاو (: 41)شكل

 33هـ،ص4124دليل املتحف الوطين،/ املصدر

 

  
 لوحة برونزية عليها كتابات خبط املسند من الفاو(: 44)شكل

 36هـ،ص4124دليل املتحف الوطين،/املصدر

 رأس مفرغ من الداخل من الفاو(: 42)شكل

  www://http./املصدر

wadifatima.net/vb/t41126.html 

 

http://www/
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%88&source=images&cd=&cad=rja&docid=7xcTgDQRcRy4mM&tbnid=rfdhwFSzFA6NiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.irhal.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%88.html&ei=4xBKUaaZB4OPO8aegKAF&psig=AFQjCNEPMce2YmaXfLgOd2Q-YWYq0J8w2Q&ust=1363894859502636
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 :اللحيانيون يف العال ومشال شبة اجلزيرة

للمملكة ديدان،ومملكة حليان فيما  بتاريخ حافل وقديم، إذ كانت مقًراحتظى واحة العال      

بعد، وقد استمرت مملكة حليان من القرن السادس إىل القرن الثالث قبل امليالد، وقد خلفوا 

 .ورائهم الكثري من النقوش واألعمال الفنية، اليت بقيت شاهد على مقدار تقدمهم احلضاري

 :األنباط

ينتمي األنباط إىل سكان مشال شبه اجلزيرة العربية، وقد ظهر األنباط كقوة مسيطرة، مع      

، وقد خلفوا ورائهم من دمشق مشااًل،إىل احلجاز جنوًبانهاية األلف قبل امليالد، إذ امتدت  مملكتهم 

 .حضارة تدل على مقدار اإلبداع والتفوق

 (مدائن صاحل: )احلجر

كم، إىل الشمال من حمافظة العال، وقد ورد ذكرها يف القرآن 22بعد  تقع مدينة احلجر على     

حيث ارتبط ذكر  (3:الفجر){۞هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ}حيث قال اهلل سبحانه وتعاىلالكريم،

 قوم مثود بهذا املوقع، وتعد احلجر املدينة الثانية لألنباط بعد البرتاء، وتربز فيها اآلثار النبطية يف

 .اكن متفرقةماملقابر املنحوته يف اجلبال، واحملاريب، وأماكن العبادة املنحوتة يف أ

 

 
 واجهة منحوتة يف جبل من مدائن صاحل(:  44)شكل

 http://forum.sedty.com/t224149.html /املصدر

 

 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86 %D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD&source=images&cd=&cad=rja&docid=b8098vJHuAEZeM&tbnid=PgOip0fchctfsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://forum.sedty.com/t223019.html&ei=HRtKUaexII2sPdmtgaAE&psig=AFQjCNE_MtmI9fGdNdBn7SYEc41ar0ijJQ&ust=1363897493699302
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 :المحور الثاني لتأصيل الهوية في التصوير التشكيلي السعودي
 :الرتاث الفين اإلسالمي

هو العطاء القومي احلضاري املتزايد الذي يتجهز به اإلنسان يف جمتمع : " يعرف الرتاث  بأنه

" من اجملتمعات خلوض غمار املستقبل، وهو دائم ومتنام وال يرتبط مبرحلة واحدة من التاريخ

 التعبري اجلميل عن" كما يعرفه قطب  فهو الفن اإلسالميأما . (411م،ص،2114الرباعي، رشدان،)

،ومما ال شك فيه (4م، ص2144الغنيمني، ")حقائق الوجود، من زاوية التصور اإلسالمي هلذا الوجود

تأصيل يف لمن أن الفن اإلسالمي يعد مصدر تراث ثري، ورصيد إنساني كبري، ومصدر خصب ل

فبينما عجزت التيارات الغربية بعد وصوهلا إىل العدمية اجتهت مرة أخرى إىل "  الفن املعاصر،

، وهاحنن نشاهد اليوم العوملة .... إىل فرتة الباروك والركوكو" ما بعد احلداثة"األصول يف تيار 

وضروبها املختلفة لتحاول أن تكون البديل هلذه التجارب اليت عجزت عن اإلستمرار ... بفنونها 

عي، الربا) "واستمراريته يف دميومته... والدميومة، بينما يبقى الفن اإلسالمي شاهد عصر

 .على ذلك ترى الباحثة ضرورة التفصيل والدراسة للفن اإلسالمي  وتأسيًسا،(م2119

 

 :خصائص الفن اإلسالمي

 :على النحو التاليخصائص الفن االسالمي ( 14-43م،ص4991الشامي،)يوضح 

 .يقوم هذا الفن على أساس من عقيدة التوحيد، وعلى تصور شامل لإلنسان والكون واحلياة-4

 .الفن اإلسالمي ليس هو الضروريات وال احلاجيات، بل الكمالياتميدان -2

يسمى  ال وحني يبتعد الفن عن أداء هذه الوظيفة، فإنه حينئذ" اجلمال"إن وظيفة الفن هي صنع-4

 .فًنا

ليس الفن للفن، وإمنا الفن يف خدمة احلق والفضيلة ال غاية، ولذا ف" وسيلة"المي هو الفن اإلس-1

 .والعدالة

 .فن يف التصور اإلسالمي غاية وهدف، إذ كل أمر خيلو من ذلك فهو عبث وباطللل-3

إن الغاية اليت يهدف الفن اإلسالمي إىل حتقيقها، هي إيصال اجلمال إىل حس املشاهد، وهي -6

 .االرتقاء به حنو األمسى

بإتقان  الفن اإلسالمي مدفوع إىل حتقيق اجلمال بباعث من رغبة النفس وباعث من أمر الشرع-3

 .العمل وإحسانه

 .للفن اإلسالمي شخصيته املستقلة، فليس هو فرعًا من الفلسفة، أو فرعا من العلم-3
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 .الفن اإلسالمي لقاء كامل بني إبداع املوهبة ونتاج العبقرية ومهارة الصنعة وحسن اإلخراج-9

 :وحدة الفن اإلسالمي 

إن طبيعة الفنون اإلسالمية رغم تعددها يف العمارة، والزخرفة، والنسيج، والسجاد، واخلزف، "      

ال مكان هنا ألمساء الفنانني ، حيث انتشر الفن اإلسالمي شب، إال أنها تقرأ كفن واحد، فواخل

عي، الربا")يف مساحة شاسعة من العامل، ورغم ذلك احتفظ بصيغة واحدة يف املكان والزمان

أنه رغم اختالف األقطار اإلسالمية وابتعادها فإننا نالحظ قرابة ": "درمنغايم"،حيث يذكر(م2113

 نيوشيجة ال تنقطع بني لوحة من اجلص املنحوت يف قصر احلمراء، وصفحة من قرآن يف مصر، وتزي

 (12م،ص4991الشامي،")لوعاء من النحاس الفارسي

 :مي أساليب وأسباب التجريد يف الفن اإلسال

 :التصحيف يف الفن االسالمي -4

لقد فرضت العقيدة الوحدانية الراسخة يف روحية اإلنسان املسلم مبدأ التصحيف، أي حتوير      

 .نسبه وأبعاده وفق مشيئة الفنان معامل الواقع، وتعديل

بعجز االنسان عن مضاهاة اهلل يف قدرته اخلالقة،  ولقد فسر سبب التصحيف يف الفن اإلسالمي      

 معامل الوجه ريفال خالق وال مصور إال اهلل، وهلذا يلجأ املصور إىل التصحيف يف الشكل وإىل تغي

يوم القيامة  إن اشد الناس عذاًبا)اهلل كما ورد يف احلديث الشريف البشري، لكي يتحاشى عذاب 

ه الفنان املسلم بنظرته احلدسية إىل الكشف عن اجلوهر ،لذلك اجت(الذين يضاهون خبلق اهلل

-219م،ص4993البهنسي،. )لذي ال يقبل التجزئة وال التبايناخلالد، اجلوهر الكوني املتصل ا

231) 

 :التغفيل يف الفن االسالمي -2

تغفيل الشكل : ويعد التغفيل املبدأ الثاني الذي فرضته العقيدة اإلسالمية والذي يقصد به

 .ىل متثيل الكلي واملطلقاالبتعاد عن تشبيه الشيء بذاته، إوالواقع،و

، هو العزوف عن احلياة يف الدنيا واللجوء ويرى بعض املفكرين أن سبب هذا التغفيل يف الفن 

 (21:احلديد) {۞ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِالَّ مَتاعُ الْغُرُورِ } إىل اهلل دائمًا موئل االنسان يف احلياة األخرى

 موضوعه مع احلياة الزائلة والتقرب من املطلق، منزالة كل صلة يف فنان املسلم إىل إحيث يسعى ال

 .(234م،ص4993البهنسي،) (61: القصص){۞وَمَا عِنْد اللَّه خَيْر وَأَبْقَى }اهلل 
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 :الفن اإلسالمي أنواع 

 الزخرفة -4

 :الزخارف النباتية-

ها وطورها حنو اعتمد الفنان املسلم على عدم حماكاة الطبيعة بشكل حريف، بل استوحى من     

وأولع املسلمون بالزخارف النباتية ،فظهرت زخارفهم النباتية جمردة بشكل  األشكال التجريدية،

 (33م،ص2114الصقر،)كلي ، ويطلق على هذا النوع من الزخارف النباتية اجملردة األربيسك

 

 
 ، الرقش اللني اإلسالمي(41)شكل

 (613م،ص2119السرميين،الصابوني،)

 

 :الزخرفة اهلندسية-

وهو عمل هندسي حمض يقوم على تفريعات واشتقاقات لألشكال اهلندسية األولية كا املثلث      

الصابوني، )منها دسية على مقياس الدائرة واشتقاًقاواملربع، كما رمست النجوم يف الزخرفة اهلن

 .(613م،ص2119السرميين،
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   ي، الرقش اهلندسي اإلسالم(43)شكل   

 (613م،ص2119السرميين،الصابوني،)

 

 :زخارف مستوحاه من الكائنات احلية-

ألرانب والطيور الصغرية بأنواعها، ااستعمل املسلمون يف زخارفهم رسوم األسد والفهد والغزال و     

كما استعمل املسلمون رسوم حيوانات خرافية ومركبة، لقيت إقبااُل عند املسلمني، ألنها تتفق يف 

م، 2114الصقر،)تكوينها يف البعد عن حماكاة الطبيعة، وهو املبدأ األساسي للفن اإلسالمي 

 (66ص

 : املنمنمات-2

حركة التطور  عن الطبيعة، ففي املنمنمات تغيب لب ما هو طبيعيمن س املنمنمات أحدثت نوًعا"     

لألطراف من جذع إىل غصن وورقة، على حنو ما جند عليه الوضع يف اململكة النباتية، فقد رمست 

، و هذا (41، صم2144الغنيمني، ")سائر األوراق واألزهار يف نفس اللوحة بشكل متشابه متكرر

حيث .. شجار ظاهرة الالطبيعية، وذلك ظاهر يف رسم األزهار واأل االجتاه من التصوير يتساوق مع

،  وتتساوق كذلك مع ظاهرة ا خترج إىل اطار الالطبيعيةوتكراريا، وهكذ تأخذ طابعًا هندسًيا

اختفاء العناصر الشخصية، فهي مل تنعدم ولكن الفنان استطاع بعبقريته أن يبتعد بها عن الطبيعة 

  (241م،4991الشامي، )بعدًا كبريًا
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 :فن اخلط العربي-4

على داللة مجالية  يحول الفنان املسلم الكلمة العربية إىل عمل من أعمال الفن البصري، منطو     

مهيأة للحدس احلسي، وقد عمل على تطوير كفاءته ومواصفاته البصرية، حبيث يشكل زخرفة 

 (44م،ص2144الغنميني،)عربية 

  
 هـ4414، خط الطغراء، عزيز الرفاعي،(46)شكل

 431م،ص4932املصرف،/املصدر

 ، لوحة باخلط الكويف املورق(43)شكل

 444م،ص4932املصرف،/املصدر

 

 
 مشهد من مقامات احلريري،الفرسان قبل املسري،للفنان(: 4)لوحة

 .م4243سم بغداد،  26x21حيي الواسطي، قياس

 436م،ص2112السمان،:املصدر
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ودخل الفن اإلسالمي يف  يف مجيع العهود، سالمي جعل الفن حيمل طابعا موًحداإن الفكر اإل "

العامة، كاملساجد، والتزينات الداخلية للبيوت ويف األثاث، وزخارف الكتب ...نواحي احلياة 

واملخطوطات، كما دخل يف املهن كاملنسوجات والنقوش النحاسية وغريها من احلرف األخرى، 

 (619م،ص2119السرميين،")طبعت بطابع الفن اإلسالمي وكلها

 

  
 جامع بابا قاسم،اصفهان،إيران، (43)شكل

 432م،ص2112السمان،/املصدر

 أبريق حناس أصفر ، هريات،إيران،(49)شكل

 492م،ص2112السمان،/املصدر

 

 
 

 مخطوط للقرآن الكريم( 42)شكل 

http://dl.nlai.ir/UI/8a7f434a- 
9a23-233b-8c43-e4e88ef9ca32/D83N8D/382 

/LrrImageView.aspx?term= 

 
 

 ،من مقتنيات املتحف ااإلسالمي القطري(24)شكل

http://kenanaonline.com/users/sayed- 

 

http://dl.nlai.ir/UI/8a7f232a-
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 :التشكيلي السعودياستلهام الفن اإلسالمي يف التصوير 

ن ، يرى بأن التصوير التشكيلي السعودي، يزخر بالعديد مملشهد الفن التشكيلياملتطلع      

تية، أو اهلندسية،أو اخلط سواًء من الزخارف النبا من الفن اإلسالمي،األمساء الفنية، اليت استلهمت 

يف  ذلك، حتى كان ذلك سبًبا فنانني يفمات واملخطوطات بل وقد برع بعض النأو فن املنم العربي

حضورهم يف املشهد التشكيلي العاملي، ومتثيل التصوير التشكيلي السعودي يف املتاحف العاملية، 

من هنا ستستعرض الباحثة جتربة الفنان أمحد ماطر  والفنان عبد الناصر الغارم ، وذلك على سبيل 

 .املثال ال احلصر

 :الفن اإلسالمي جتربة الفنان أمحد ماطر يف استلهام-4

الفنان أمحد ماطر حاصل على البكالوريوس يف الطب واجلراحة من جامعة امللك "             

م، ويعمل طبيبا مقيما يف مستشفى عسري املركزي، وقد أسهمت 2116خالد ــ أبها عام 

يف دراسته للطب يف بداياته إضافة إىل موروثه التقليدي يف املنطقة اجلنوبية من اململكة 

تكوين شخصيته الفنية، من خالل خلقه للغة بصرية فريدة ضمن إطار إميانه وقناعاته 

وثقافته، إضافة إىل اعتماده منهجية البحث العلمي اليت مارسها أثناء دراسته للطب، هو 

يستقي العناصر البصرية من التقنيات الطبية يف األشعة السينية وميزجها برموز تراثية 

العربي والزخرفة وتكريس مفاهيم متس اجملتمع وتناقش قضاياه إسالمية من اخلط 

والتغيريات اليت مر بها العامل العربي يف العقد األخري، على كافة األصعدة السياسية 

يشار إىل أن الكثري من اجلهات تقتين أعمال الفنان أمحد ماطر مثل . واالقتصادية والدينية

لس، باإلضافة إىل عدد من املقتنيات املتحف الربيطاني ومتحف كونرتي لوس أجن

جملموعات خاصة يف اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية والشرق األوسط 

 (هـ4142شربق،)"وأوروبا

ر القوي للهوية اإلسالمية متتبع ألعمال الفنان أمحد ماطر، يشاهد احلضووترى الباحثة أن أي          

براعة الفنان يف خلق رؤية ، نشاهد (إضاءة)اليت محلت مسمى  ففي جمموعته يف أعماله متجلًيا

وتتجلى الروح . شكل اإلنسانيلمع األشعة السينة ل لفن املنمنمات واملخطوطات،معاصرة 

، مبا حتملة من دالالت دينة ورمزية لقصة البقرة (البقرة الصفراء)اإلسالمية،يف جمموعته املسماة 
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، فقد وظف (مغناطيسية)القرآن الكريم ، أما جمموعته املسماة الصفراء، يف سورة البقرة، من 

 .الفنان املغناطيس يف عمل تركييب معاصر، نابع من عقيدة إسالمية

 ،محراب اضاءة،للفنان أخمد ماطر(2)لوحة
http://ahmedmater.com/artwork 

/illuminations/illuminations/mihrab-illumination  

 
 م، مغناطيس4234أحمد ماطر، ( 8)لوحة

  artwork/com.ahmedmater://http/المصدر

/magnetism/prints/magnetism-photograuve-i 
 

 :الفنان عبد الناصر الغارم-2

م، يف مدينة مخيس مشيط، جنوب اململكة 4934م يف عا ولد "الغارم" أن " هنري همينغ"يذكر     

مجاعة "، وهو أحد مؤسسي "قرية املفتاحة التشكيلية"وسه يف العربية السعودية، وتلقى در

 ".حافة اجلزيرة"،ويعمل ضمن جمموعة"شتى

ملسمى الفنية، عمله ا" الغارم"،ومن أهم أعمال مائية مؤثرة تقنًياوقد بدأ مسريته بإنتاج لوحات       

دبي العاملي، أكرب مثن لعمل فين ،ال يزال  " كريستز"، إذ حقق العمل يف مزاد "الرسول/الرسالة"

يف الشرق األوسط ، والعمل عبارة عن تركيب من اخلشب والنحاس، بقطر  فنانه على قيد احلياة،

 .(م2144أبو ماجد،) ثالثة أمتار، جيسد فيها الفنان قبة الصخرة يف مدينة القدس اإلسالمية

الروح اإلسالمية،حيث يستلهم الفنان الكثري من الرتاث " الغارم" وتعكس الكثري من أعمال      

الفين اإلسالمي، من خالل مفردات إسالمية زخرفية،أو من العمارة اإلسالمية اليت ال تزال باقية 

  .ع املعاش  ، بروح معاصرة تعكس الواق"رسالة"حتى اليوم، كما يف عمله املعنون حتت مسمى 

http://ahmedmater.com/artwork
http://ahmedmater.com/artwork
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 ، الرسالة، عبد الناصر الغارم(6) لوحة                  

http://www.aawsat.com/details.asp?                
section=82&article=328322&issueno=34232               

 
 

 
 الناصر الغارم،الرجال يعملون ، عبد (3)لوحة

http://www.aawsat.com/details.asp? 
section=82&article=328322&issueno=34232     

 

 

 :احلروفية يف التصوير التشكيلي السعودي

حيمل احلرف العربي مزايا تشكيلية عديدة، فهو قابل للتطويع الفين بأمناط عديدة وخمتلفة،      

وقد تنبه بعض الفنانني التشكيلني العرب ، املنشغلني بقضية اهلوية وكيفية تأصيلها يف الفن 

التشكيلي إىل اإلمكانات العديدة اليت حيملها احلرف العربي، كقيمة تشكيلية،ومن هؤالء 

شاكر : م،حيث تضم كل من4934، يف العراق واليت ظهرت يف عام (مجاعة البعد الواحد)الفنانني 

حسن آل سعيد، مجيل محودي، مدحية عمر، عبد الرمحن كيالني،وحممد عيت، وضياء 

العزاوي، ورافع الناصري، ويف معنى البعد الواحد وتوجهاتها الفنية يوضح  الفنان شاكر حسن آل 

أن القصد من البعد الواحد هو الكشف عن أهمية احلرف كبعد : رية البعد الواحدسعيد منظر نظ

وليس كموضوع، حبيث يستعمل احلرف كقيمة تشكيلية حبتة، قوامه احلقيقي احلركة 

 .واالجتاه

يف املشهد التشكيلي السعودي، فقد برز العديد من الفنانني  وكان هلذه احلركة صدًى كبرًيا     

ناصر املوسى، : ا احلرف العربي يف اللوحة التشكيلية، وبأساليب خمتلفة،منهمالذين استخدمو

بكر شيخون، حممد السليم، عبد احلليم رضوي، يوسف جاها، ناصر امليمون، سليمان احللوة، 

 (12،14،11م،2113الصاعدي،. )محزة باجودة

اللوحة التشكيلية ، جتارب فنية سعودية استلهمت احلرف العربي يف (م،ص2113)وتورد الصاعدي

 :تورد الباحثة بعضًا منها

http://www.aawsat.com/details.asp
http://www.aawsat.com/details.asp
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د يف تيعد من أبرز األمساء يف الساحة التشكيلية السعودية،ومي :الفنان التشكيلي ناصر املوسى

 .ام احلرف كقيمة تشكيلية حبتةدطلقة يف استختوظيف احلرف العربي ، على احلرية امل

 
 لوحة حروفية، للفنان ناصر املوسى، (3) لوحة

 (م،ص4228الصاعدي،)
 

 
 ،لوحة حروفية، للفنان ناصر املوسى(9)لوحة

 (م،ص4228الصاعدي،)

 
 

حيافظ احلرف يف لوحاته على شكله املعروف، فهو يستعمل  :الفنان التشكيلي ناصر امليمون

 .احلرف وفق قواعده وأسسه

 
 امليمونلوحة حروفية، للفنان ناصر ، (41) لوحة

 (م،ص4228الصاعدي،)

 

، برتاكيبها تأخذ احلروف لدى احللوة بعًدا مجالًيا حبًتا :الفنان التشكيلي سليمان احللوة

 .وإيقاعاتها املختلفة، داخل اللوحة التشكيلية
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يعمل على توظيف احلروف العربية يف لوحته التشكيلية،  :الفنان التشكيلي فهد خليف الغامدي

 .بأسلوب جتريدي ،بطابع متميز

 

 
 لوحة حروفية، للفنان سليمان احللوة :(44)لوحة

 (م،ص4228الصاعدي،)
 

 
 لوحة حروفية، للفنان فهد خليف: (42)لوحة

 (م،ص4228الصاعدي،)

 
 

استعمل احلرف كقيمة تعبريية، وبأسلوبه  (:يرمحه اهلل)الفنان التشكيلي حممد السليم 

 (.األفاقية)الصحراوي املعروف مبسمى 

 
 حروفية،للفنان حممد السليملوحة : (44) لوحة

 (م،ص4228الصاعدي،)
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 :المحور الثالث لتأصيل الهوية في التصوير التشكيلي السعودي

 :السعودي الرتاث الشعيب

يعترب الرتاث الشعيب مرآة للمجتمع الذي أفرزه، ففيه تتجلى معتقدات الشعب وثقافته وعاداته،      

 ي هلا، وهذا االختالف يعطي تفًرداومن املعروف أن الرتاث الشعيب خيتلف باختالف املنطقة اليت ينتم

مميزًا لكل شعب، حيث يرسم هذا االختالف وحيدد بشكل كبري  مالمح  وهوية هذا الشعب أو 

ذاك، معطيًا بذلك خصوصية خمتلفة لكل منطقة،من هنا تأتي أهمية الرتاث الشعيب، كمصدر  

، فإن عملية اهلوية يف الفن التشكيلي، ونظًرا لتعدد جماالت الرتاث الشعيب  من مصادر تأصيل

 .تغدو من األهمية مبكان، وذلك للوقوف على جوانبه املختلفة واملتعددة تصنيفه 

 :تصنيف الرتاث الشعيب

 :كالتالي (23،إىل 26صم،2116اجلوهري،)ىل تصنيفات خمتلفة يذكرها يصنف الرتاث الشعيب إ

 :العادات االجتماعية-4

ظاهرة أساسية من ظواهر احلياة اإلجتماعية، فهي توجد يف كل اجملتمعات، عند  إن العادة هي     

الشعوب البدائية، وعند الشعوب املتقدمة، فهي ال تقتصر على اجملتمعات التقليدية، اليت تعلي من 

سلطة الرتاث، بل هي توجد أيضًا يف جمتمعاتنا احلديثة، ولكنها ابتكرت صورًا جديدة تناسب 

فقط يف التقاليد العتيقة املتوارثة، ( االجتماعية)ه من اخلطأ أن نتلمس العادات الشعبيةالعصر،إذ أن

فالعادات الشعبية، كما أنها ظاهرة تارخيية، فهي يف ذات الوقت ظاهرة معاصرة، تتعرض لعملية 

 . تغري دائم، وذلك بتجدد احلياة واستمرارها

 :فيما يلي ،  السمات الرئيسة للعادات(م2116)ويوجز اجلوهري

العادات االجتماعية، فعل اجتماعي،فالعادة تظهر إىل الوجود حني يرتبط الفرد بآخرين، فيقوم -

 (.عادة شعبية)بأفعال حتفزه عليها اجلماعة، أو تتطلبها منه، وعند ذلك نكون أمام

 .كما أن من خصائص العادة أن تكون مرتكزة إىل تراث يدعمها ويغذيها، فتكون متوارثة-

أن العادات (: توليس)عترب العادة قوة معيارية، تتطلب االمتثال االجتماعي،ويف هذا الصدد يقول وت-

 .متطلبات سلوكية تعيش على ميل الفرد ألن ميتثل ألنواع السلوك الشائعة عند اجلماعة
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موعد، أو مناسبة زمنية )ترتبط العادة بظروف اجملتمع الذي متارس فيه، فهي مرتبطة بالزمن  -

 :كالتالي( م2116اجلوهري، )، وتصنف العادات والتقاليد الشعبية لدى ( ينةمع

 (امليالد، الزواج، الوفاة)عادات دورات احلياة-4

 (.ةاألعياد الدينية، املناسبات الوطنية،املواسم الزراعي) األعياد واملناسبات املرتبطة بدورة العام،-2

ية، العالقات األسرية، الالئق وغري الالئق،املوقف من املراسم االجتماع) الفرد يف اجملتمع احمللي-4

الغريب واخلارج عن العرف واملألوف،العادات واملراسيم املتعلقة باملأكل واملشرب، والروتني 

 (.زعات، التحكيمااملناليومي،فض 

 :األدب الشعيب-2

أمساء متعددة  األدب الشعيب هو موضوع تقليدي بارز من موضوعات الرتاث الشعيب، وقد شاعت    

ريتشارد )هلذا امليدان،فهو  يسمى أحيانًا األدب الشعيب،أو األدب الشفاهي،أو الفن اللفظي،ويصنف 

 :األدب الشعيب كالتالي( دورسون

 األغاني الشعبية-2احلكاية الشعبية                    -4

 األلغاز -1أهازيج دينية                           -4

 األمثال -6                         األسطورة    -3

 النكتة -3

 :الفنون الشعبية-4

 :املوسيقى-4

 (.امليالد،العمل، الغزل، األفراح، احلج)وتشمل املوسيقى املصاحبة لألغاني-أ

 .اآلالت املوسيقية مثل،اآلت النفخ،اآلت وترية،اآلت إيقاع-ب

 :الرقص الشعيب واأللعاب الشعبية-2

 (مجاعي،فردي)مناسبات  صرق-أ
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 .اخل....مناسبة، منافسة، فروسية، أطفال: األلعاب الشعبية-ب

 :فنون التشكيل الشعبية-4

وعائلته من )النسيج بأنواعه، اخلشب، اخلوص: أشغال يدوية على اخلامات املختلفة مثل-أ

 .، احلديد، اخلزف،الزجاج، النحاس(القش،والسعف، واجلريد، والليف

 (.األعياد، العمل الزفاف)أمناطها اإلقليمية، وأزياء املناسبات املختلفة: األزياء-ب

 .باإلبرة، باخلرز، بالرتتر، بالقماش، بالتفريغ، وعلى خمتلف األشياء: أشغال التوشية-ج

 العمارة الشعبية-احللي                     هـ-د

 نقوش احلناء -أدوات الزينة             ز-و

  :املاديةعناصر الثقافة -1

 .اخل...كاملنجل كاحملراث، والساقية، وأدوات احلصاد: أدوات العمل الزراعي-أ

 .كأدوات طحن احلبوب،واألفران،واملواقد،واألواني املنزلية: األدوات واملعدات املنزلية-ب

 .احلرف والصناعات الشعبية،كصناعة احلصر، والفخار، والنسيج-ج

إىل حد كبري موضوعات الرتاث الشعيب، واململكة العربية إن التقسيمات السابقة، متثل      

السعودية، تتميز باتساع رقعتها اجلغرافية، مما انعكس بدوره على أشكال هذا الرتاث،حيث 

تها وتقاليدها،من هنا حظيت اخيتلف من منطقة إىل أخرى، وذلك حسب طبيعة كل منطقة وعاد

ًا بصريًا عالي القيمة،حيث نالحظ االختالف من اململكة برتاث غين ومتنوع،يشكل لدارسه خمزون

منطقة إىل أخرى يف الكثري من اجلوانب، فعلى سبيل املثال ختتلف العمارة الشعبية يف منطقة جند 

يف هذ الصدد، أن ( 46،43،43م،2114احلربي،)حيث يذكر عنها يف احلجاز ويف منطقة عسري،

ين اجملفف بالشمس،ويتخذ شكل البناء يف منطقة من أبرز دعائم البناء يف منطقة جند اللنب الطي

جند شكاًل هندسيًا حيث يكون إما مربع أو مستطيل،ويزخرف بزخارف جصية و طينية،أما 

، كما حيتوي (الدائرية، واملربعة،واملثلثة)األبواب فهي تزخرف عادة بزخارف هندسية كاألشكال 

وع األول يسمى الفرجة، وهو لإلنارة والتهوية، املنزل النجدي على فتحات مثلثة، وهي على نوعني، الن

، وتعد هذه الفتحات عنصر معماري شائع يف منطقة جند والقصيم، (الكوة)والنوع اآلخر يسمى
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، وهي منتشرة يف مجيع مناطق "عرائس السماء"كما تزين احلوائط من األعلى بالشرفات أو 

 .اململكة

 (22)شكل

 زخارف شعبية

 الوسطىعلى جدار املنطقة 

 46م،ص2141الرصيص،/املصدر

 
 اجلهة من احلكم قصر واجهة،(24)شكل

 م4943عام يف الصورة أخذت الشرقية

اهليئة العليا لتطوير مدينة /املصدر

 33م،ص2144الرياض،

 (21)شكل

 العرائس يف أعلى املنزل 

 44م،ص2113ثقفان،/املصدر

 

على بنائني وطنني، ويستخدم فيها احلجر، كما أما عملية البناء يف منطقة احلجاز فهي تعتمد      

تستخدم األخشاب يف مساحات معينة من االرتفاعات، ويف النوافذ ويف أسقف املنازل،أما مايعرف 

بالروشان الذي تشتهر به عمارة منطقة احلجاز، فهو يتكون من دكة مبنية من احلجر، توضع هلا 

 سمح للهواء بالدخول من ثالث جهاتوهي بذلك ت نوافذ خشبية ذات حجم كبري، وهلا بروز للخارج،

يف احلفاظ على خصوصية األسر، إذ حيجب  وره يف دخول اهلواء، له دور أيًضاوهو باإلضافة إىل د

 .الرؤية من اخلارج إىل الداخل

  
 الروشان اخلشيب يف العمارة احلجازية :(23)شكل

 http://forum.makkawi.com/showthread.php?t=34343 /املصدر
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 ة عسري تتعدد أمناط العمارة نظًراأن يف منطق(: 46إلىص42م،ص2113ثقفان،)كما تورد     

الذي يبنى على شكل هرم : فية يف املنطقة، فهنالك النمط الطييناالختالف البيئات اجلغر

، ويتميز بكثرة األدوار، كما تزين األطراف (اللنب)ناقص،ويبنى هذا النمط من العمار بالطني 

 .العليا للحوائط اخلارجية بشرفات أو عرائس السماء

 

  
 واجهة ألحد املنازل الطينية مزينة باأللوان(: 23)شكل منط العمارة الطيين يف منطقة عسري(: 26)شكل

 44م،ص2113ثقفان،/ املصدر

 

احلجري،حيث يكثر هذا النمط يف املناطق اليت تكثر فيها أما النمط اآلخر فهو النمط       

، وتكون عادة مزدانة حبجر املرو األبيض من اخلارج، كما تتميز باالرتفاع الذي قد يصل الصخور

ثم ينى اجلزء املتبقي  رتين، إىل ستة أدوار، كما تبنى بعض املباني باحلجر ملسافة تصل إىل مرت أو م

بالنمط الطيين احلجري، حيث يتميز هذا النمط بوجود قطع حجرية  بالطني، ويسمى هذا النمط

، بشكل مائل، وتربز عن اجلدار مبقدار (الرقف)، إذ ترصف القطع احلجرية (الرقف) رقيقة تسمى

، وهي بذلك تلقي ظالاًل على اجلدار، مما حيمي من أشعة الشمس، كما حيمي (سم41سم،إىل 21)

 .ع يف منطقة عسريوهذا النمط هو الشائ من املطر،
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 الرقف يف أحد املنازل كما تظهر األلوان للزينة(: 29)شكل بيوت من احلجارة والطني(: 23)شكل

 43م،ص2113ثقفان،/ املصدر

  
 ونافذة ألحد املنازل مزينة حبجر املر(: 44)شكل ويظهر فيه حجر املرو األبيضمنزل من احلجارة (: 41)شكل

 41م، ص2113ثقفان،/ املصدر

 

وهو عبارة عن برج (: بالقصبات، واألبراج) يف عسري نوع من الطرز املعمارية يسمىكما يوجد      

مستطيل، وينقسم من الداخل إىل قسمني، حيث  القرية،ويبنى أما بشكل دائري، أو عالي يتوسط

، بينما يستخدم القسم (املدفن)يستخدم القسم السفلي من البناء حلفظ احلبوب واألعالف، ويسمى 

 .للمراقبة علوي هلدف دفاعي، إذا يعترب برًجاال
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 قصبة دائرية مبنية من الطني(: 44)شكل قصبة مستطيلة مبنية من احلجر(: 42)شكل

 43م، ص213ثقفان،/ املصدر

      

 شيد هذا النوع من املساكن، نظًرا ، حيث(بالعشش)وهنالك النمط النباتي والذي يعرف      

ا النمط من ذوه للعوامل املناخية واجلغرافية ووفرة الغطاء النباتي، يف تهامة ويف مناطق السواحل،

 .البناء، يبنى  بشكل دائري، أو مستطيل

 

  
 منوذج من العشش املستطيلة(: 43)شكل منوذج من العشش الدائرية(: 41)شكل

 46صم، 2113ثقفان،/ املصدر
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بتنوع يف احلرف والصناعات اليت تعرب عن تراث اجملتمع  كما تتميز اململكة العربية السعودية    

وعادته ومنط عيشه،فهنالك الصناعات اخلشبية واخلزفية، واحلديدية وصناعة اخلوص، وصناعة 

 تنم عن رقي يف القيم اجلمالية اتمن هدفها النفعي، إىل أن  مجيع هذه الصناع لرغموعلى ااحللي،

 .والوظيفي وذلك من اهتمام بالشكل اجلمالي،

 

  
 حلي شعبية من منطقة عسير(: 33)شكل

 
 صناعة الخوص(: 37)شكل

 

 27م، ص4228ثقفان، / المصدر
 

 

 

 
 

 

 

 28م،ص4228ثقفان،/ الصدر
 

 

 

بعض األوني الحديدية(: 38)شكل  
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تعد من  ولرجل أو املرأة،  ءكما تعرب األزياء عن العادات والتقاليد والرتاث،فاألزياء الشعبية سوًا     

تجلى فيها العادات والتقاليد والرتاث، ومبا أن اململكة حيث تاملميزة للهوية السعودية،املظاهر 

من حيث األلوان  أزياؤها متناسبة مع هذه الطبيعة العربية السعودية منطقة صحراوية، فقد أتت 

وبالشكل الفضفاض الذي مييز مجيع  الصاخبة، واليت تتميز بها أزياء املنطقة اجلنوبية خاصة،

ياء املرأة اجلنوبية،أو أزياء مناطق اململكة، كما تتميز األزياء الشعبية باحلشمة، والوقار، سواًء أز

كالقرمزي، ) يز األزياء الشعبية السعودية باأللوان املتعددة أو اجلنوبية، كما تتمالغربية،

البنفسجي، األزرق، األمحر، األخضر، واللون األسود،إذ يتم التنسيق بينهما يف أشكال متداخلة، 

، حيث يطرز الثوب من األعلى إىل األسفل (بالتطريز)كما تتميز املالبس التقليدية يف اململكة 

أو خيوط ( زريال)ه، ويستخدم يف التطريز خيوط معدنية، تسمى خيوط بطريقة عامودية، أو افقي

 (231م، ص2113الصاعدي، .)يف التطريز اخليوط الفضيةالذهب،وتستخم أيًضا 

 

 

 

 
 أألزياء الشعبية يف املنطقة اجلنوبية لرجل واملرأة(: 49)شكل

 13،ص2113ثقفان،/ املصدر
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 لباس من منطقة احلجاز: (14)شكل جندلباس العروس يف منطقة (:11)شكل

 

 

 http://www.daratsb.com/main_a3.htm /المصدر

 

 

 

 :استلهام الرتاث الشعيب يف التصوير التشكيلي السعودي

رتاث الشعيب بأشكاله املختلفة يف التصوير التشكيلي السعودي، إذ تعامل معه الانعكس      

 ق تناول هذا الرتاث لدى الفناننيالفين، واختلفت طر ين من مصادر االستلهامغالفنانون، كمصدر 

 ة، وتعبريية، وسريالية، وتكعيبيةحيث تناوله الفنانني بأساليب فنية خمتلفة، مابني جتريدي

 .وواقعية، وغريها من األساليب الفنية املختلفة

العديد من جتارب الفنانني الذين تناولوا الرتاث الشعيب، يف ( 63م،ص2113الصاعدي ، )وتربز      

 :منها التاليمنجزاتهم البصرية، تورد الباحثة 

 :صفية بن زقر

وهي من جيل الراواد يف الفن التشكيلي السعودي، وقد أخذت على عاتقها، توثيق احلياة      

، حيث تعددت موضوعاتها مابني رسم احلارة والبيوت (جدة)االجتماعية ومظاهرها يف منطقتها 

( فراحمناسبات، وأ)من  الشعبية، واحلرف واملهن التقليدية،  واأللعاب الشعبية، والتقاليد االجتماعية

 .وغريها
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 الصقور، للفنانة صفية بن زقر، دارة صفية بن زقر(: 41)لوحة

 66م، ص2113الصاعدي،/ املصدر

 

 

 

  
 ، للفنانة صفية بن زقر(: 43)لوحة

 63م، ص2113الصاعدي،/ املصدر

 
 الزبون، صفية بن زقر(: 33)لوحة

 33م، ص4227الصاعدي، / المصدر
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 :اخلالصة

بشكلها العام، كما قامت الباحثة بتحديد املفاهيم املرتبطة تضمن املبحث الثاني مفهوم اهلوية 

باهلوية، وذلك بغية تسليط الضوء على اخلطوط الفاصلة بينها وبني مفهوم اهلوية، ثم قامت الباحثة 

 اهلويات، واليت يد وتأطريدباستعراض املقومات اليت تقوم عليها اهلوية، واليت تسهم بدور رئيس يف حت

 استعرضت الباحثة مستويات اهلوية فارقة بني كل هوية وأخرى، كما ا حدوًداتشكل يف مضمونه

دائرة الذاتية والشخصية للفرد داخل اجلماعة، ثم اجلماعات داخل األمم، ثم األمة الواليت تبدأ ب

عليها اهلوية لدى الفنان، ثم  الواحدة إزاء األمم األخرى، ثم تطرقت الباحثة إىل املقومات اليت تبنى

على ماسبق، بوضع تصور حملاور تاصيل اهلوية السعودية يف الفن  التشكيلي  ت الباحثة  بنًاءقام

 :السعودي وفق ثالث حماور هي كالتالي

  فنون احلضارات القدمية يف اململكة العربية السعودية 

 الرتاث اإلسالمي 

  الرتاث الشعيب السعودي 

بالشرح والتفصيل، كما أشارت الباحثة لبعض التجارب الفنية ت الباحثة كل حمور حيث تناول     

 .ليت عملت يف سياق كل حمور من حماور التأصيلاالسعودية املرتبطة باهلوية السعودية، و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثالثاملبحث 

The third topic 

 وانعكاساته يف الفن التشكيليالتأثر باآلخر 

 

  مقدمة 

 يف النقد األوربي احلديث (  نظرية التناص): مدخل لفهم التأثر يف التصوير التشكيلي 

  التناص يف التصوير التشكيلي 

  التأثر باآلخر أشكال 

 آلخر يف الفن التشكيلي العاملي اب انعكاسات التأثر 

  يف الفن التشكيلي العربي اآلخر ب انعكاسات التأثر 
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 : مقدمة

وله يف              مبن حيعترب التأثر والتأثري من قوانني الطبيعة يف هذا الكون، إذ يتأثر اإلنسان      

صعيد العادات أو على  والفكري،، أو الثقايف اإلنسانيالصعيدعلى  سوًاءمجيع جماالت احلياة، 

 ئم ومستمر باستمرار احلياة، بني الثقافات والشعوب املتعددة والتاثري قافالتأثر االجتماعية، والتقاليد

تأثر حضارة حبضارة  عربأثري على األفراد فقط، بل يتعداه إىل دوائر أوسع تإذ ال ينحصر التأثر والـ

اّن األمم الشرقية والغربية مجيعها ": ويف هذا الصدد يؤكد عباس حممود العقاد ذللك بقوله ،أخرى

واّنه ما من أّمة هلا تاريخ جميد إاّل وقد أعطت كما أخذت  ،مدينة يف تراث احلضارة االنسانيةة ودائن

ومن  يف الكثري من جوانب احلياة، التأثروحنن نرى  ،(439م،ص4936العقاد،)"من ذلك الرتاث

 .التأثر يف الفن التشكيلي، والذي هو موضوع الدراسة احلالية يف هذه احلياة،التأثر باآلخر جوانب

وإن على وجه اخلصوص،( األدب املقارن)سات يف احيظى بالكثري من الدرالتأثر كمصطلح  و     

يف الدراسات األدبية، فيما يعرف  ، إال أنه القى رواًجا(قد املقارنالن)كان هذا املصطلح من جماالت 

ومن أبرز النظريات النقدية لدراسة  ،والذي يعنى بدراسة تأثري أدب على أدب آخر ،(األدب املقارن)ب 

عن كونها تعنى بدراسة النص فقط، إال أن هذه  التناص، واليت يعطي امسها تصوًرا التأثر نظرية

  .(البصرية، والسمعية، والنصية)تطبق على مجيع أشكال الفنون أن النظرية من املمكن 

ذه النظرية ، يف حماولة إلسقاط ت الباحثة باالستفادة من اجلانب التنظريي  األدبي هلمن هنا قام     

شكاهلا وصورها، على الفن التشكيلي ، إذ قامت الباحثة يف هذا الفصل بدراسة أشكال التناص  أ

جتارب  ستحضار والباحثة ب ،نتاج الفنانيني العاملني والعرب، من وإدراج أمثلة له من الفن التشكيلي

ستعرضت كما ا فهم التناص وكيفية تطبيقه يف الفن التشكيليل تسعى  التأثر والتناص مع أآلخر،

 الفنانني العرببعض وجتربة  ، يف التأثر باآلخرني العاملنيبعض الفنان ةربالباحثة يف هذا الفصل، جت

 .جنب باللوحات املؤثرةباآلخر عرب استعراض نتاجهم الفين املتأثر، ومقارنته جنًبا إىل التأثر يف 
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 :مدخل لفهم التأثر باآلخر يف التصوير التشكيلي

 :يف النقد األوربي احلديثالتناص نظرية 

تعد جوليل كريستيفيا، البلغارية اليت حتمل اجلنسية الفرنسية، هي أول من وضع مصطلح      

، وذلك يف مقابل (التناصية)م،إال أن بعض النقاد العرب يرتجم املصطلح إىل 4966التناص عام 

الفرنسية وما يشابهها باإلجنليزية، معتمدين على تطور املعنى حنو معنى  intertexte-كلمة

، أي (Plagiarism_التالص)تناص فهي تتجاوز التفاعل حنولاعلية، أما األشكال األخرى لالتف

أعلى درجة يف التقليد والنقل واإلخفاء، ويبقى الصراع  شكليًا بني مصطلح التناص ومصطلح 

وترى . التناصية يف الرتمجة العربية، فالتناص له حد أعلى هو التفاعلية، وله حد أدنى وهو التالص 

أن يتشكل كل نص من قطعة موزاييك من الشواهد، وكل نص هو ) كريستيفا بأن التناصية هي 

منسوج متامًا من عدد من ) ، يف حني يرى روالن بارت بأن النص (امتصاص لنص آخر أو حتويل عنه

كما يرى بأن البحث عن ينابيع عمل ما أو عما أثر فيه، هو  ،(االقتباسات ومن املراجع واألصداء

االقتباس وكيفية )تجابة ألسطورة النسب ،أما بيري مارك دوبيازي فقد ركز على مفاهيم اس

االستشهاد واالنتحال واإلحالة واإلحياء وإدماجها يف فضاء النص، حيث يشري يف هذا الصدد إىل 

م، اليت أبرزت إمكانية تنظيم جمال تعريف االقتباس التناصي 4933آنيك بوياغيه عام  -أطروحة

هو اقتباس حريف وواضح، واالنتحال اقتباس حريف االستشهاد (: احلريف والواضح)مي يق مفهوعن طر

 .(431-443م،ص2116املناصرة، )  حريف وغري واضحولكنه غري واضح،  واإلحياء اقتباس غري

 : التناص يف التصوير التشكيلي

يف املناقشات اليت  افهو موجود أيًض ة الفنون األدبية،مل يقتصر التناص كمصطلح على مناقش     

رغم من أن نتاجات الثقافية والفنية تقريًبا  وبتدور حول السينما والرسم والعمارة والتصوير وكل اإل

أو الرسم أو اهلندسة املعمارية  ، اال أن لغات السينما" نص" مثة شعور شائع جيمع بني األدب وكلمة 

 السابقة ن الرتميز والتلميح والصدى ونقل األنظمة والرموزهي لغات تستلزم إنتاج أمناط معقدة م
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بعضها مع بعض، وتتحدث كذلك مع  تتحدث دائًما ،مثل النصوص األدبية ولوحات الرسم هي متاًما

ري متوفرة يف اشكال الفن رسم بداهة غلوتشري ويندي شتاينر إىل أنه مبا أن ل الفنون األخرى،

قد أسهمت يف رؤية الرسم الساذجة بأنه مرآة  ،ل من أشكال الفنفإن ال زمانية هذا الشك األخرى،

للطبيعة، وتتابع شتاينر إن هذه األفكار املقبولة ميكن أن تؤدي إىل افرتاضات بأن الرسم ال ميكنه 

أن يعين أكثر من مظهره املباشر واخلاص، وبرأي شتاينر يقدم التناص وسيلة مفيدة لدحض أفكار 

شتاينر إنه من خالل  رؤية لوحات يف ضوء لوحات أخرى أو يف ضوء أعمال حيث ترى ساذجة كهذه، 

، حيث أن هذه القوة "املفقودة"األدب واملوسيقى ميكن أن تتعاظم قوة الفن التصويرية والسيمائية 

 .موجودة، ولكنها غائبة يف التفسري التقليدي لبنية الفن

تأخذنا من الطريقة اليت يتم فيها إكمال بعض  ،رسملوتظهر شتاينر بأن املالمح التناصية ل       

اللوحات من قبل لوحات أخرى، كا اللوحات الثنائية والثالثية، وإىل اقتباس الرسامني ألساليب 

ملدارس أو فنانني سابقني، كما أن قدرة الرسامني على السخرية من بعض األساليب  روفة ثقافًيامع

وميكن رؤية التناص بأنه متصل .الفنون التصويريةوالتلميحات توحي مبستوى تناصي عميق يف 

يف اللوحة، فعلى سبيل املثال يف " أشياء حقيقية"باالجتاه املتطور داخل الفن يف القرن العشرين إلدراج 

، (ورق جدران، خيوط، طوابع بريدية )التصميم التكعييب يدرج الفنان أجزاء من العامل املادي 

 .(212-243م،ص2144م، 2111املساملة،) الواقعي للوحةبهدف زعزعة مفهوم تصوير العامل

، إذ قد يكون اآلخر املؤثر (شتاينر)مما ورد سابًقا يتضح أن اآلخر املؤثر متعدد، كما وضحت      

، واألمثلة (اخل....عمل أدبي، موسيقى، سينماء)يف عمل الفنان التشكيلي، من شتى امليادين املختلفة 

 .ةالسياق متعدد يف الفن التشكيلي يف هذا

فعلى سبيل املثال نرى أن اآلخر املؤثر يف العمل الفين التالي، هو ملصق إعالني لفيلم سينمائي      

، وقد القى الفيلم شهرة واسعة، والفيلم هنا حيكي السرية (الطريق إىل مكة)وثائقي حيمل اسم 
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، وهو ذات األسم الذي حتمله (الطريق إىل مكة)على ماورد يف كتابه  بنًاء(  حملمد أسد)الذاتية 

 .اللوحة الفنية املتأثرة

 

 

 م، للمخرج النمساوي جورج ميتش2113، (الطريق إىل مكة)ملصق إعالني لفيلم ، (12)شكل

 http://www.alriyadh.com/4228/34/33/article393988.html/املصدر

 

 

 م، الطريق إىل مكة2144الناصر الغارم، ، عبد (43)اللوحة

 https://www.facebook.com/AbdulnasserGharem/photos_stream/المصدر

 املقارنة أعاله من إعداد الباحثة                                         
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اآلخر املؤثر املثال السابق نرى تعددية  مفهوم اآلخر املؤثر يف العمل الفين، فقد يكون   ومن خالل 

 (.اخل.....كالنحت، والعمارة، واملوسيقى، واألعمال األدبية) من ميادين خمتلفة 

إال أن اآلخر يف هذه الدراسة يؤطر فقط بإطار التأثر باآلخر يف ميدان الفن التشكيلي فقط، إذ      

فنية، حيث يتبنى العمل كثرًيا ما يقابلنا أعمااًل فنية متأثرة بأعمال فنانني سابقني لتجربة الفنان ال

ية العمل الفين، فإذا املتأثر فيها فكرة عمل الفنان السابق له، أو تقنيته، أو الرتكيب الداخلي لبن

ح جتلي اآلخر املؤثر يف العمل عمال التالية جنًبا إىل جنب، وبشكل مقارن، نرى بوضوما تأملنا األ

  .املتأثر حقاآل

 

  

 م4934اريك  ديسمازيريس، خوذة احتفالية،(: 49)لوحة م4132متثال احملارب ، ليوناردو دافنشي، (: 43)لوحة

 

 /http://www.johncoulthart.com/feuilleton/2144/12/46/leonardos-warrior/املصدر

 

http://www.johncoulthart.com/feuilleton/wp-content/uploads/2011/02/desmazieres-big.jpg
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 م3274ليوناردو دافنشي، تمثال المحارب ، (: 42)لوحة

 

 

 م4914، احملارب، ، سلفادور دالي(24)لوحة

(David,2116,p 23) /املصدر  
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 ، كيف تسطيع النوم، للفنانة تانيا مورد(22)لوحة

 

 

 ، عبارة ال غالب إال اهلل، للخطاط احلاج أمحد اسطنبول(24)لوحة

 

 (436هـ، ص4129الزهراني، )/املصدر
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 قد ال يكون بوضوح األمثلة السابقة، فقد يتخذ أشكااًل أخرى تتفاوت يف الوضوح ويف إال أن التأثر 

 .قصدية الفنان، لذلك فقد قسمت أشكال التأثر، إىل عدة أقسام خمتلفة

 : باآلخر أشكال التأثر 

على  وتدل لغوًيا"، ا البعض الركيزة األساسية للتناصويعتربه :(املعارضة) احملاكاة املقتدية-4

ع وأي فعل، وهي تعين عماًل أدبًيا أو فنًيا احملاكاة واحملاذاة يف السري، كذلك حماكاة أي صن

، ويذكر (439م،ص2116املناصرة، ")فيه أو أسلوبه ليقتدي بهما( معلم) حياكي فيه مؤلفه كيفية

 معني سابقعدة مؤلفني أو من مؤلف أن العمل يف املعارضة  يتكون من عناصر مستعارة من " بالدك 

وختتلف املعارضة عن احملاكاة الساخرة من حيث استخدام التقليد كنوع من اإلطراء بداًل من 

م، 2144م، 2111،جراهام")عن السرقة من حيث افتقارها للنوايا املضللة ًضاالسخرية، وختتلف أي

 .(292ص

 

  

 4934باسكيا،ل جان ميشي (:23)لوحة م4913جان دبوفييه، (:21)لوحة

 م2144داود، عمار سلمان،/ املصدر

http://www.ila-magazine.com 

/www.ila magazine.com/arabic/Artikelen/2144/9/44_alakhr_bsfth_mraty.html 

http://www.ila-magazine.com/
http://3.bp.blogspot.com/-D1JhFqITQ2M/TlujrCE95bI/AAAAAAAAA1Y/jobFk5Jm3R0/s1600/dubuffet-dhotel nuance d_abricot+copy.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-D1JhFqITQ2M/TlujrCE95bI/AAAAAAAAA1Y/jobFk5Jm3R0/s1600/dubuffet-dhotel nuance d_abricot+copy.jpg
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 هنري ماتيسللفنان (: 23)لوحة قية ومسا األغااة العرللفنان(: 26)لوحة

  أعاله من إعداد الباحثةاملقارنة 

 

  

 للفنان هنري ماتيس(: 29)لوحة للفنان االملاني ستيفان شجسين(: 23)لوحة

 م2144داود، عمار سلمان،/ املصدر

http://www.ila-magazine.com 

/www.ila magazine.com/arabic/Artikelen/2144/9/44_alakhr_bsfth_mraty.html 

 

http://www.ila-magazine.com/
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A %D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3&source=images&cd=&cad=rja&docid=BjzKy-l4QlBm3M&tbnid=kAzP_7cKgfJoCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.french.hku.hk/dcmScreen/lang3022/lang3022_odalisques_matisse.htm&ei=KjaeUe0hgZs97fGB2A8&psig=AFQjCNFwICKBlaE_0x04IEyg3EnoZnTLUQ&ust=1369409372215667
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ة، حبيث يصري اخلطاب وتعين التقليد اهلزلي أو قلب الوظيف :آلخرمن ا حملاكاة الساخرةا-2

، ويذكر بالدك (439م، ص2116املناصرة، .)ادي، واملدح ذًما والذم مدًحواهلزلي ج اجلدي هزلًيا

أدبية، ويسخر من العادات األسلوبية أنها تقليد يسخر من أسلوب أي عمل أو أعمال "  يف ذات السياق

وترتبط احملاكاة الساخرة باملهزلة يف تطبيقها . ألي مؤلف أو مدرسة من خالل التقليد املبالغ فيه

" ، كما ترتبط بالنقد من خالل حتليلها لألسلوب...لألساليب اجلادة جتاه املواضيع السخيفة

 (292م، ص2144م، 2111املساملة، )

للوحة املوناليزا، بإضافة شارب وحلية هلا، خري ( مارسيل دوشامب )حتوير  ثة أن وترى الباح      

مقدًسا    اليت جعلت من الفن شيًئا ،مثال على املعارضة الساخرة، إذ تعد لوحته صدمة للذائقة الفنية

قلب مارسيل اجلدي إىل هزلي، يف سخرية الذعة وصرحية من الفن الكالسيكي التقليدي إذ 

 .ابتسامة املوناليزا يف تفسريتهم ن النقاد الذين توالت كتاباوسخرية م

 

 

 م4949بشارب،مارسيل دوشامب، عام  املوناليزا:(41)لوحة

 مواد خمتلطة

 

-م4139ليوناردو دافينشي، املوناليزا، :(44)لوحة

 سم، زيت على خشب، 33x34م،مقاس 4323

 Chahin,2113,p43/املصدر
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، (439م،ص 2116املناصرة،(.)مع إخفاء املسروق)ض واحملاكاة اوتعين النقل واالقرت :السرقة-4

التناص يربط على الدوام باجلانب " يف العالقة بني التناص والسرقة بأن( م2142بكور، )ويذكر

  ".ماعية، تؤدي إىل القدح والتنقيصحمل السرقات محولة أخالقية واجتما تتاإلبداعي، في

أن هنالك فرق على مستوى املنهج، فالسرقة تعتمد على املنهج " خليل املوسى"كما يذكر      

يعتمد التارخيي التأثري والسبق الزمين، فالالحق هو السارق، واألصل األول هو املبدع، بينما 

 .التناص على املنهج الوظيفي

اقد السرقة إمنا يسعى إىل وجود فرق بني السرقة والتناص يف القيمة، فن" خليل املوسى"كما يرى      

ي يف اإلنتاج، إىل استنكار عمل السارق وإدانته، بينما ناقد التناص يقصد إظهار اجلانب اإلبداع

يف القصدية، حيث تكون العملية القصدية يف السرقة واعية، بينما يف التناص  كما أن هنالك فرًقا

 (م2142بكور، )تكون العملية ال واعية 

ساخ لعمل نمن سرقة واست(: م2111الشاهني،)أورده  يف الفن التشكيلي ما ومن أمثلة السرقة     

م، حتمل 2114م، وذلك يف لوحة انتجت عام 4996، واملنتجة يف عام (علي الكفري)الفنان السوري 

، ويف ذات (علي الكفري)، أي مبا يقارب الثمان سنوات بعد عمل الفنان (حممد السيد)توقيع 

، سوًاء ةأن التناص أمر وارد وطبيعي يف تاريخ الفنون التشكيلي(: م2111 الشاهني،)السياق يذكر 

، أم عفو اخلاطر، إال أن السرقة والتالص تعد أمر مرفوض كونها متثل عملية سطو جاء قصدًيا

 .على حقوق وإبداع اآلخرين
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 م2114حممد السيد،: (44)لوحة م4969للفنان علي الكفري، : (42)لوحة

 http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/9613 /املصدر

 

مقتبس من النص ( النص املستشهد به)االستشهاد هو إعادة إنتاج لقول " :االستشهاد والتضمني-1

م، 4933وأبرزت آنيك بيوغيه عام  (..........2 _نص  )بإدرجه يف نص االستقبال ( 4_نص )األصل 

(: احلريف والواضح)عن طريق تقاطع مفهومي  االقتباس التناصيإمكانية تنظيم جمال تعريف 

وواضح، واالنتحال اقتباس حريف ولكنه غري واضح، واالحياء اقتباس  االستشهاد هو اقتباس حريف 

 (.434م، ص2116املناصرة،") واضح وغري غري حريف

، تعد خري مثال (حف سوريمت)، يف  جمموعته (متام عزام)ترى الباحثة أن جتربة الفنان السوري و     

على هذا الشكل من التأثر والتناص مع اآلخر على سبيل األستشهاد والتضمني، والباحثة تورد هذا 

املستخدم بكثرة يف األدب على الفن  ،(االستشهاد والتضمني ) املثال يف حماولة إلسقاط مفهوم 

اد على لوحات أيقونية شهرية ، إىل االعتم(متحف سوري)التشكيلي، إذ عمد الفنان يف جمموعته 

صور عديدة، حتكي عن الدمار  يفوحات لهذه ال ضمن حيثوتضمينها يف سياق خمتلف متاما، 
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بذلك  وترى الباحثة أن الفنان  ،(بشار األسد)نظام اهلائل يف سوريا، أبان ثورة الشعب السوري على 

 .خيلق حالة ابداعية جديدة، عرب التناقض بني صورتنياستطاع أن 

 

 
 م، من معرض متحف سوري 2142متام عزام، (: 41)لوحة

http://nadiamuhanna.files.wordpress.com/2144/12/tammam-azzam-syrian-museum-andy-warhol.jpg 

 

 

 
 م4964اندي وارهول ،  :(43)لوحة

 http://www.wikipaintings.org/en/andy-warhol/elvis-presley /املصدر

 

http://uploads7.wikipaintings.org/images/andy-warhol/elvis-presley(1).jpg
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 م، من جمموعة متحف سوري2142متام عزام،  :(46)لوحة

 http://www.syriauntold.com/ar/media/2144/11/41/2213 /املصدر

 

 
 م4313الثالث من مايو  فرانشيسكو جويا،: (43)لوحة 

 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Third_of_May_4313 / املصدر

 

 :العالميانعكاس التأثر في الفن التشكيلي  

 نتاج الفنانني يف الفن العاملي، تربز يفصور التأثر باآلخر هنالك الكثري من  مما الشك فيه أن      

اختارات  بأمناط وأشكال متعددة، إال أن الباحثة يف هذا العرض لصور التأثر بأآلخر ني الفينالعامل

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86 %D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85 %D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85&source=images&cd=&cad=rja&docid=skftxiDafJoCwM&tbnid=c3LG4UlrjDRxzM:&ved=0CAUQjRw&url=https://now.mmedia.me/lb/ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%8A%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A_%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84_%D8%AD%D8%A8%D9%84_%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84&ei=BtDyUeLTIMSUPMzkAQ&psig=AFQjCNFjh_QnQsdg4F9JW6KJ97Jp4qivYw&ust=1374953834410552
http://en.wikipedia.org/wiki/File:El_Tres_de_Mayo,_by_Francisco_de_Goya,_from_Prado_thin_black_margin.jpg
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اليت تعامل بها كل فنان يف تفاعله ني، وذلك بغية تسليط الضوء على الكيفية ثلة من الفنانني العامل

 :مع اآلخر، وقد كان هلذا االختيار مربرات لدى الباحثة منها

  مكانة الفنان العاملية، ومدى تأثريه  يف املسار التارخيي للفن التشكيلي. 
 احلالة اإلبداعية اجلديدة، اليت متخضت عنها جتربة التأثر باآلخر لدى الفنان. 
  والتأثر باآلخر، من خالل توليد صور جديدة  أو أسلوب جديد ينفصل، االجيابية يف التفاعل

 .عن التجربة السابقة

 :فرانسوا ميلليه-جان  التأثر بالفنان

اهتم يف لوحاته حبياة الفالحني، إذ برع يف تصوير حياتهم بأسلوب واقعي وهو فنان فرنسي،     

 يف العديد من الفنانني، ( ميلليه)وتعترب لوحته نساء جيمعن احلصاد، من روائع الفن العاملي، وقد أثر 

 .يف الفن التشكيلي، وذلك ملا حتمله أعماله من قيم فنية عالية ممن كانوا رواًدا

ثر مبيلليه ختتلف من فنان لفنان،وهنا تستعرض الباحثة بعض األمثلة يف نتاج كل جتربة التأإال أن 

 : من

  سلفادور دالي 
  فان كوخ 

ل يف سلطة عمل فين واحد ظل تدخ،(سلفادوردالي)حيث ترى الباحثة أن حالة التأثر لدى       

، واليت متثل فالح  (صالة)، بالوحة (سلفادور دالي)فقد تأثر ، بقوة يف ذاكرة الفنان الفنية  حاضًرا

بها، إال أنه رمسها حبس  لدخن، وقد أعادها سلفادور إعجاًباقول اوفالحة، يؤديان الصالة  يف ح

 .معمارية  أشكالالذي أحال فيه الشخصان إىل   بأسلوبه اخلاص وسريالي ،

ميلليه )يبدو تأثري تأخذ شكاًل أعمق، إذ ، لدى فان كوخ( مبيللية)أن حالة التأثر وترى الباحثة       

أن التأثر يتعدى التأثر بعمل فين، إىل التأثر بأسلوب وموضوعات حيث  ،على فان كوخ قوًيا(

كما أن حالة التأثر لدى فان كوخ تتماهى مع ، إذ رسم الفالحني وحياتهم، اقتداًء بيملليه، (ميلليه)

تعلم الفن من ( فان كوخ)على فان كوخ برزت يف حماولة ( ميلليه)، إذ أن سلطة ااآلخر بكونه معلًم

 تهمطابقة للوح( مليلليه)فقد رسم لوحة الحقة ه، لوحات ميللي وذلك عن طريق استساخ  (ميلليه)خالل 

 (.الدخن بعد الظهر)، مطابقه للوحته (مليلليه) ة الحقه أيًضا، كما رسم لوح( الزارع)
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 (4339 - 4333)" صالة مالئكية" هو الدخن جان فرانسوا(: 43)لوحة

 

 
 4944)، سلفادور دالي، من ذكريات املاضي الدخن األثرية املالئكية(: 49)لوحة

- 4943) 

 http://tsparks.tumblr.com/image/43192332433/املصدر
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 م4339فان كوخ، املزارع،(: 14)لوحة م 4331جان فرانسوا ميليه، الزارع،(: 11)لوحة

 http://wildernesscat.dreamwidth.org/191433.html /املصدر

 

  
 م4366، الظهر بعد الدخن جان فرانسوا(: 14)لوحة م4391اسرتاحة بعد العمل،:فان كوخ، الظهر(: 12)لوحة

 

 http://wildernesscat.dreamwidth.org/191433.html /املصدر

 

http://free-paintings.gatag.net/images/l201209021000.jpg
http://www.terminartors.com/files/artworks/5/2/4/52487/Van_Gogh_Vincent_2010-The_Sower_after_Millet.jpg
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 :يف نتاج فان كوخ الفينباآلخر  التأثر 

، حيث يذكر بأن النقاد (فان كوخ)الضوء على التناص والتأثر يف جتربة ( م2113أمحد،)يسلط 

 :تنبع من حمورين( فان كوخ)التشكيليون اتفقوا على أن املؤثرات يف جتربة 

  (مدرسة دنهاخ) املؤثر احمللي 

 املؤثر العاملي  

 الفنان الفرنسي جان فرانسوا ميلليه-4

 الكاتب الفرنسي أميل زوال-2

 الرسم الصيين-4

 تنقيطية جورج سيورا، وبول سيناك، وبول غوغان ت االنطباعية، وبذا-1

( عائلة فالحية على مائدة الطعام)، واليت تسمى (جوزيف إسرائيلز)لوحة (  م2113)وحيدد أمحد      

 ،(جوزيف إسرائيلز)حيث يعترب  ،(فان كوخ)للفنان ( آكلو البطاطا)بأنها مصدر التأثر يف لوحة 

على األسلوب ( جوزيف)، يف مدرسة دنهاخ احمللية، وقد اعتمد الفنان املؤسس األكرب سًنا وشهًرة

هذه اللوحة ( فان كوخ)ى الفنان ، امللتفة حول مائدة الطعام، وقد رأي يف رمسه هلذه العائلةعالواق

حاكاة هذه ، مب(فان كوخ)م، ومن هنا قام 4339" أذار"وكتب عنها، ووصفها  ألخيه ثيو يف مارس 

، عندما بدأ (فان كوخ)أن ( م2113)، ويربز أمحد (آكلو البطاطا)عند رمسه للوحته الشهرية  اللوحة

بدأ العمل يف اسكتشاته، بأربعة أشخاص يلتفون حول ( آكلو البطاطا)بالعمل على التكوين للوحته 

بتغري ذلك، حيث  ، قام( فان كوخ)إال أن  مائدة مستديرة وضع عليها طبق كبري من البطاطا،

أن ذلك ناتج عن ( م2113)أضاف إىل التكوين شخصية خامسة يف اسكتش آخر، حيث يرى أمحد 

جلوزيف إسرائيلز، واليت ( عائلة فالحية حول مائدة الطعام)حتت هيمنة لوحة ( فان كوخ)وقوع 

حة على بهذه اإلضافة،أجرب  الشخوص األخرى يف اللو( فان كوخ)تتكون من مخسة أشخاص،إذ أن 

اجلانب يف على ذلك، بأن املرأة اليت جتلس  (م2113)التحرك من أماكنها السابقة، ويدلل أمحد 

تصب القهوة، وهو بذلك  جبعلها (فان كوخ)، أصبحت بعيدة عن طبق الطعام، وقد قام األمين

وخيلص ، فالناس يف زمن فان كوخ، ال يشربون القهوة يف أثناء تناول الطعام، ارتكب خًطأ واضًحا

، عن مصدر اإلهلام ا ومغايًراجديًد ااملستعارة، قد أمثرت شيًئ( فان كوخ)بأن رؤية ( م2113)أمحد 

فان )، حيث أن لوحة (عائلة فالحية على مائدة الطعام) رغم من أوجه الشبه مع لوحةعلى الوذلك 

 .يةذات مناخ وعامل خاص حييل إىل أعماق الروح البشر( كوخ
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 4332عام ” عائلة فالحية على مائدة الطعام ” إسرائيلز، جوزيف(: 11)لوحة

 
 4333-4331،عام ” آكلو البطاطا ” فان كوخ،(: 13)لوحة

 http://www.doroob.com/archives/?p=42 /املصدر
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جان )، حيث جيملها بدور الفنان (فان كوخ)إىل املؤثرات العاملية يف نتاج ( م2113)ويشري أمحد      

، الذي جعل حياته الفنية مكرسة لرسم احلياة الريفة، والفالحني الكادحني فيها (فرانسوا ميلليه

، نظرًا لرؤيته مليمن اجملتمع املخ حيث حتمل بتبنيه نقل حياة الريف بصورة واقعية،انتقادات شديدة

 .املختلفالواقعي  و الفكرية، وطرحه الفكري

ترى أن أثر  ، فإن الباحثة(فان كوخ)على نتاج ( جان فرانسوا ميلليه) ومن خالل تتبع الباحثة ألثر      

 القوي والشديد   (فان كوخ)الفنية، حيث يظهر تأثر ( فان كوخ)على جتربة  يبدو كبرًيا( ميلليه)

يف حماولة لتوسيع  ،(ميلليه)بنسخ الكثري من أعمال ( فان كوخ)ن أعماله، إذ قام يف العديد م

، عمال ميلليهلرغم من عملية  استنساخ أاعلى و ،املعلم( ميلليه)وهو بذلك يتماهى مع  سلوبه الفينأ

قد قام برمسها بأسلوبه اخلاص الذي يعترب بصمة مميزة لفان كوخ، حيث رمسها ( فان كوخ)إال أن 

من  ، والباحثة تورد بعًضاوبلمسات فرشاة قوية وصارمة، وبألوان قوية وصارخة ة،باانطباعية شديد

 (.مييليه)عمال ثلة الستنساخ فان كوخ، للكثري من أاألم

 

  
 م4333جز صوف الغنم،جان فرانسوا ميلليه،(: 13)لوحة م4339فان كوخ، جز صوف الغنم،(: 16)لوحة

 http://wildernesscat.dreamwidth.org/191433.html/املصدر
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 م4334جان فرانسوا ميلليه، احلطاب،(:  19)لوحة 4339فان كوخ، احلطاب، (: 13)لوحة

 

  
 م4331جان فرانسوا ميلليه، التنب،(: 34)لوحة م4339فان كوخ،التنب، (: 31)لوحة

 

 http://wildernesscat.dreamwidth.org/191433.html/املصدر
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 م4333جان فرانسوا ميلليه، نهاية اليوم،(: 34)لوحة م4391فان كوخ، نهاية اليوم،(: 32)لوحة

 

  
 م4333جان فرانسوا ميلليه اخلطوات األوىل،(: 33)لوحة م4391فان كوخ، اخلطوات األوىل،(: 31)لوحة

 

 http://wildernesscat.dreamwidth.org/191433.html/املصدر
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 :بيكاسو الفينبابلو  يف نتاج التأثر  باآلخر 

يف القرن العشرين، عمل يف سياق املدرسة  وشهًرة بيكاسو من أكثر الفنانني تأثرًيا يعد

إن البلورة هي الشكل الفطري األصلي يف الطبيعة، ولذلك علينا أن نتخلص "  التكعيبية اليت قالت 

يف أشعة البلورة، ثم علينا أن نستعمل اخلطوط من األقواس ونضع مكانها الزوايا كما نرى 

وقد تناولت الدراسات النقدية  (449م، ص2144موسى،" )املستقيمة ألنها أقوى من اخلطوط املنحنية

 والتأثريات الفنية  الظاهرة يف أعماله ويف لوحاته الفنية، فمن ،والتحليلية املقارنة نتاج بيكاسو الفين

، فقد كان لألقنعة األفريقية املتاحة بسهولة يف فرنسا يف فريقياملسلم به تأثر بيكاسو بالفن اال

على الفنانني، إذ كان هنالك جوع كبري من الفنانني ملصدر اهلام  كبرًيا االقرن التاسع عشر، تأثرًي

، وخاصة األقنعة جديد، ويف ظل هذا املناخ سرعان مابدأ بيكاسو جبمع الفن األفريقي احمليط به

من بلد الغابون، حيث أقر بيكاسو بوجود التأثر بالفن األفريقي يف أعماله بعد سنوات من اإلنكار 

لقد شعرت مبشاعر فنية قوية، عند مواجهيت : قائاًل( أندريه مالرو)وذكر ذلك يف حمادثة مع 

أمجل وأقوى ماتوصل إليه  بأنها من نانني جمهولني من أفريقيا، مضيًفاللتماثيل املنفذة من قبل ف

ألعمال املؤسسة للفن احلديث، حيث واحدة من أهم ا" آنسات أفينيون" اخليال البشري، وتعترب لوحة

استغرق األمر من بيكاسو إلمتام هذة اللوحة تسعة أشهر باإلضافة للعدد من الدراسات التحضريية 

 (Haggery Museum,2113,p23529542).ويظهر فيها التأثر بالفن األفريقي بشكل قوي وواضح

  
مقطع من لوحة آنسات أفينيون  ،بابلو بيكاسو  :(36)لوحة

 م4913،

 قراطيةوبندي، مجهورية الكونغو الدمي ،قناع: (14)شكل

 املتحف امللكي لوسط أفريقيا ترفورين

 

 (Haggery Museum,2113,p23)/ملصدرا
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 :ماتيسالتأثر املتبادل يف نتاج بابلو بيكاسو وهنري 

يعترب هنري ماتيس من الشخصيات املميزة يف الفن التشكيلي يف القرن العشرين، إذ أنه قاد "     

 هم يف ثورة ضد املمارسات السائدةالذين اعتربوا أنفس ،احلركة الوحشية مع جمموعة من زمالئه

من  خلط، كما أن أشكاله حتمل ألواًنا وبعضها من البالته مباشرة وبدون فألوانهم صاخبة،

 .(69م،ص2112البسيوني ،")التحريف مل يعهد من قبل

مرسي، )ما نظر لبيكاسو وماتيس بأنهما خمتلفان يف نظرتهما للجمال الفين حيث يذكر ودائًما     

فقد قال ماتيس  ،ااسو وماتيس قطبان منفصالن مجالًيبيك"يف هذا الصدد بأن  (43م، ص2113

وخط ". عن رغبة اخلط، أين يريد أن يدخل وأين يتالشى اينبغي أن يبحث املرء دائًم" ميذهلتال

والشكل يبين يف عمل بيكاسو  ،لك، ليس له رغبة، فهو جمرد إرادةبيكاسو، على عكس ذ

 "واأللوان تدخل العامل عن طريق ماتيس، وبيكاسو يستعمل اللون ،سويتدفق يف عمل ماتي

إىل جنب يف  ذهل إال عندما عرضت أعماهلم جنًباواحلوار الفين بينهما على حنو م ربز التأثرومل ي    

من احلوار بني عمالقي الفن  عاًما 31، حيث استحضر املعرض (م2112)التيت مودرن يف لندن  عام 

برعاية متحف بيكاسو، ومتحف ( م2112)يف باريس عام   القرن العشرين، والذي عرض أيًضايف

 ( م2114)ية متحف الفن احلديث عام يف نيويورك برعا ديفورا، كما عرض أيًضا نون الوطينالف

لرغم هذا املعرض سلط الضوء بعناية على تفاعل وأثر كٌل من بيكاسو وماتيس على اآلخر، على ا

، فقد أخذ التأثر والتفاعل لديهما شكاًل ثنائي االجتاه، حيث كان من مسريتهما املختلفة متاًما

ى بعضهما يشبه لعبة الشطرنج، مبا فيها من حتدي للشريك عن طريق التفكري وإعادة تأثريهما عل

 (Carter,2113,p49-21).النظر يف االختيارات اخلالقة 

تأثر والتأثري بني بيكاسو وماتيس يف عدد لالعالقة التبادلية ل( Hooser,2114,p21-24)وتوضح      

احلياة الصامتة مع متثال نصفي "م للوحة ماتيس 4942اسرتجاع بيكاسو عام : من األمثلة من بينها

حيث تأخذ اللوحة أوجه شبه غري " مع متثال، ولوح وسلطانية : احلياة الصامتة"يف لوحته " من اجلص
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واضًحا من لوحة ماتيس  هنا اليستخدم فقط جزًء عادية، يف الطرح العام للكائنات، فبيكاسو

كال املستطيلة يف مماثاًل، كما تظهر أوجه التشابه يف تكرار األش ولكن يستخدم أيًضا عنواًنا

يف الفواكه الصفراء، ويف التمثال النصفي، ويف اللون األبيض الذي ظهر كقوة  اخللفية، وأيًضا

من خالل لسحب انتباه املشاهد  ،وضع الكائناتم كما يستخدم بيكاسو موحدة يف اللوحتني،

 .مثل ماتيس اللوحة متاًما

 

 

م،احلياة الصامتة مع متثال 4946،هنري ماتيس :(33)لوحة

 x 44 3/3 4/3 43 :نصفي من اجلص زيت على قماش،مقاس

inches 

 

م،احلياة الصامتة مع متثال 4942،بابلو بيكاسو :(33)لوحة

،زيت x 44 3/3 inches 4/3 34 :نصفي ولوح سلطانية،مقاس

 على قماش
 ((Hooser,2114,p43/ املصدر

    

تأثر، ويف هذه املرة من قبل ماتيس يف لوحته لمثااًل آخر ل( Hooser,2114,p43)كما تورد          

ببيكاسو من قبل ماتيس، إذ تبدو  واليت يظهر فيها الثأثر قوًيا( م4911) احللم اليت أنتجها عام

اللوحة وكأن ماتيس يدعو املشاهد فيها لقرأة أفكار املرأة، وتظهر اللوحة يف حجم مقارب حلجم 
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ولكنها مستطيلة بشكل أكرب، ويبدو يف اللوحة أن ماتيس " امرأة مع الشعر األصفر"لوحة بيكاسو

 أن الرتكيز على اخللفية قليلقام بتشويه الشكل كما فعل بيكاسو يف كثري من األحيان، كما 

بينما تبدو لوحة ماتيس أكثر حساسية، والزخرفة متأل معظم تكوينها، كما أضاف ماتيس  ،جًدا

 . رب، واستخدم يف تبسيط الشكل منًطا هندسًياامللمس بشكل أك

 

  
بابلو بيكاسو، املرأة مع الشعر (: 39)لوحة

 x 44 4/3 49م، زيت على قماش،4941األصفر،

3/3 inches 

 3/3 44م،4911ماتيس، احللم،هنري (: 61)لوحة

x 23 4/3 inchesزيت على قماش، 

 

 (Carter,2113,p49)/املصدر
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 :يف الفن التشكيلي العاملي ادفار مونشالتأثر بالفنان النروجيي  

سابعة م يف سن ال4331دفار مونش أكرب رسام يف النرويج، بدأ حياته املهنية الطويلة يف عام يعد إ    

عن طريق التوصل لتجربته الشخصية اخلاصة، ويتميز تعبريه الفين  واحلياة مًعاعشر، مجع الفن 

م يف عائلة فقرية، ولكن ذات 4364بالكثافة يف املشاعر االنسانية اخلام، وقد ولد مونش يف عام 

 .يد من الطبقة املتوسطة النروجييةتعليم ج

ألحداث املؤملة، واليت كان هلا وقد شوهت احلياة مونش يف وقت مبكر من خالل سلسلة من ا     

دور يف صياغة وتطوير عمله، حيث غيب املوت والدته، وأخته، وأخاه، وقد اعرتف مونش بأن 

ته اإلبداعية، وقد تأثر مونش االكتئاب الناجم عن هذه املعاناة واألمل، كان القوة الدافعة وراء حيا

باعيني، حيث أهلمت استخدامه الرمزي سلوبه الفين، بالضوء واحلركة املتنامية لدى االنطيف أ

للون، وتبسيطه لألشكال والنماذج، حيث رأى أعمال غوغان، وفان جوخ والذي أشاد به يف لوحته 

حتمل االسم نفسه بعد ثالثني عاًما، هذه التأثريات ليلة مليئة بالنجوم وذلك باجنازه للوحة خاصة به 

 .للغايةكان هلا الفضل يف متيز اسلوبه الفردي  مجيًعا

جمتمع  نسان املعاصر يفإل، حيث ترمز إىل قلق داًعاإبله اوحة الصرخة من أكثر أعملوتعد ل      

د يف العامل، حيث يع املوناليزا  من أكثر الصور شيوًعا واستنساًخالوحة اليوم احملموم، وتعد هي و

 (national gallery of Victoria,4222 ) يف القرن العشرين مونش من أكثر  الفنانني تأثرًيا 

 .منها بعًضاويربز تأثري مونش على الفن والفنانني يف عدد من األمثلة تورد الباحثة 
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      4912جون بريسفل، غناء الروح يف النا بارك، (: 62)لوحة                              4393الصرخة، إدفار مونش ،(: 64)لوحة

 national gallery of Victoria,(4222) /  املصدر

  

 للفنان االملاني اندريه بوتيزر: (61)لوحة 4393الصرخة، إدفار مونش ،(: 64)لوحة

 م2144داود، عمار سلمان،/ املصدر

http://www.ila-magazine.com/www.ila magazine.com/arabic/Artikelen/2144/9/44_alakhr_bsfth_mraty.html 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9&source=images&cd=&cad=rja&docid=3EYV5LnD3tmvuM&tbnid=NGmoECCSj1EyuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:463px-The_Scream.jpg&ei=bw69UevvI4LEOdKfgMAG&psig=AFQjCNGoPGjXMhVJmAoiy1kLn_ERUyvEqA&ust=1371430885639282
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9&source=images&cd=&cad=rja&docid=3EYV5LnD3tmvuM&tbnid=NGmoECCSj1EyuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:463px-The_Scream.jpg&ei=bw69UevvI4LEOdKfgMAG&psig=AFQjCNGoPGjXMhVJmAoiy1kLn_ERUyvEqA&ust=1371430885639282
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 :الفين فرناندو بوتريويف نتاج  باآلخر التأثر

( م2142عكاشة،)املعاصرين ويوضح  من أبرز الرسامني ،(فرناندو بوتريو)يعد الفنان الكومليب      

وما بعد الواقعية ، ريكاتري أحياًناسلوبه الفين باعتماده على احللول اجلمالية اليت تقرتب من الكاأ

فهي رؤية من خالل وجهة نظر خاصة يف حتليل  ،أما رؤيته عن احلياة...أخرى اجلديدة أحياًنا

، حيث طوعها "فرنان ليجية"، جتمع بني أشكال استدل عليها فناني أمريكا الالتينية أمثال ...البشر

، حيث تأخذ مفرداته شكاًل مبزاجية خاصة ذات طابع مزاحي ساخر من احلياة بنكهة خفيفة الظل

املخلوطة بعامل لوني سحري  ،، وتتميز شخوصه بالبدانة املفرطةمن الفخامة والتضخيممبالًغا فيه 

 . صريح

         يف التأثر شكاًل أوسع، إذ ظهر تأثره يف الكثري من نتاجه( فرناندو بوتريو)وتأخذ جتربة 

احلمداني، ) حيث يذكر أكاتوس نقاًل عن األعمال الفنية السابقة،تمد على الفين املع

بوتريو وصلت إىل أفاق جديدة  من خالل تبين التجارب  بأن جتربة: يف هذا الصدد( 43،صم2113

رات استعا م الغربي احلديث كانت هنالك أيًضابأنه خالل تاريخ الرس موضًحاالفنية السابقة، 

ة من أن فكرة اضفاء حياة جديدفعلى الرغم أخرى،  واقتباسات غري ملحوظة أحياًنا وصارخة أحياًنا

برزت بوضوح يف القرن العشرين، إذ كان بيكاسو النصري األعظم هلذا  ،على تكوينات أقدم

 .فقد أختار تشكيلة أوسع  يف أعماله الفنية ولدى فرناندو بوتري عًدا خمتلًفااالجتاه، إال أنها أخذت ب

 :لة منهايف االقتباس والتأثر يف عدة أمث( فرناندو بوتريو)جتربة ( Chahin,2113,p353)وتربز

، فقد رسم نسخة من أكثر جتاربه يف االقتباس شهًرة، واليت تعد واحدة (املوناليزا)تأثره بلوحة -4

 (.املوناليزا يف سن الثانية عشر) بعنوان( م4933)منها يف عام 

،ويوضح هذا االقتباس تأثر الفنان بفن (جان فان ايك)وتريو للوحة زفاف ارنولفيين للفنان نسخ ب-2

 .النهضة الشماليعصر 

 (م4961)، حيث ظهر ذلك يف لوحة لبوتريو رمسها عام (بيرت بول روبنز)بنساء ( بوتريو)تأثر -2

 .ترتدي قبعة من الريش مرأةإل

، إذ كان له تأثري كبري من بني فنانني (دييغو فيالسكويز)تأثر الفنان بوتريو بالفنان األسباني -1

ا من اإلهلام غنًي مصدًرا( فيالسكويز)، حيث مثل له و الفينعصر النهضة والباروك على نتاج بوتري
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         اليت رمسها بوتريو عام" مارجريتا"والتحدي، ويظهر ذلك يف اللوحة الشخصية لألمرية الصغرية 

 (. م4933) 

 

 

  
 

 م4933،موناليزا،بوتريوفرناندو : (63)لوحة

 زيت على قماش

 Chahin,2113,p42/املصدر

 

 م4323-م4139،موناليزا،ليوناردو دافينشي: (66)لوحة

 زيت على خشب

 Chahin,2113,p43/املصدر
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 م4961،سيدة روبنز،فرناندو بوتريو:(63)لوحة

 Chahin,2113,p44/املصدر ،زيت على قماش

 

 م4323،بورترية لسيزيينيا فورننتا،بيرت بول روبنز،(63)لوحة

 Chahin,2113,p46/ملصدر ،زيت على قماش

 ا

 

  
م،زيت على 4933،زواج ار نوليفين،فرناندو بوتريو، (69)لوحة

 Chahin,2113,p42/املصدر ،قماش

 

 

م،زيت على 4141فين،ي، زواج ارنولجان فان ايك،(31)لوحة

 Chahin,2113,p46/املصدر،خشب
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م،زيت على 4933،انفنتا مارجريتا ،فرناندو بوتريو: (34)لوحة

 Chahin,2113,p44/املصدر ،سم64×66،قماش

 

 

 

 م4636،انفنتا مارجريتا،دييغو فيالسكويز:(32)لوحة

 زيت على قماش ،سم33×413

 Chahin,2113,p43/املصدر

 

 : كاهيندي وايلييف نتاج الفنان األمريكي املعاصر باآلخر  التأثر 

 نهاية، ولد يف ركيونيوبأن كاهيندي وايلي هو رسام معروف يف  (Cooper,2142)يورد         

سلوب معاصر، حيث يضعهم بشكل غري متوقع يف السبيعينيات ويصور عاًدة الرجال األفارقة بأ

بيئات عادة مايصور فيها الرجال البيض من الطبقة الوسطى،حيث تثري أعمال وايلي التساؤالت حول 

يت حتكم لب النمطية الاقافية، واالستعمار، والعوملة، والقوالث/التسلسالت اهلرمية االجتماعية

، وذلك لكونه يرجع (كاهيندي) ية غربية، والتناص واضح يف أعمال السياسة بوجهة نظر عامل

باستمرار للوحات معروفة من القرن السابع عشر والثامن عشر، واليت عادة ما متثل أعمااًل قوية يف 

 لنهضة والتنويري هو مماثل لعصر اسلوب وايلأن أ ((Lightning,2144ردويف ذات السياق يو. التاريخ

      ملساواة مع أي رجل آخر يف العاملقة، وعلى قدم اوحيث يصور الرجل األسود على أنه شخصية موث

 

 



014 

 

حيث ال توجد اهلرمية االجتماعية، إال أنه  ،من أننا نعيش يف جمتمع ما بعد احلداثةفعلى الرغم 

حيث أن الصورة املكرسة للرجال  ،ور هذا النمط من الفن يبدو غريًبا جًدانسبة للبعض فإن جتاالب

 .هلذه النظرة النمطية يف أعمال وايلي يظهر العكس متاًماهم بالفقر، والعنف، غري أنه ُمُسالسود ت  

 

  

  

،كاهيندي نايليون قيادة اجليش يف جبال األلب: (34)لوحة

 زيت على قماش ،م2113وايلي،

،زيت  م4311ديفيد،، جاك لويس جبال األلب عبور: (31)لوحة

 .اشقمعلى 

 

http://kerryn-cadiblog2142.blogspot.com/ 
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 فان ديك، األمري توم(: 33)لوحة

 http://ellenmackenzie.blogspot.com/4234/28/week-2-kehinde-wiley-and-inter.html/المصدر

 

 

م2119كاهيندي وايلي، (: 36)لوحة  

-http://ellenmackenzie.blogspot.com/2142/13/week-1-kehinde-wileyاملصدر

and-inter.html 
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 :انعكاسات التأثر في الفن التشكيلي العربي

من املسلم به أن الفن التشكيلي العربي، بشكله اجلديد وأساليبه املختلفة، قد وفد إلينا من       

ديثة واملعاصرة نسجت فالفنون التشكيلية العربية احل"  الغرب كغريه من التيارات الثقافية األخرى

نتيجة االحتكاك بالغرب ومبدارسه املختلفة اليت زودت املبدعني العرب .... رموزها، وصورها 

 .(44م، ص2119اخلميس،") بالكثري من أدوات ممارستهم

      م نشأت و تكونتخالل اشتباكات القرن املنصر" فاملتطلع لواقع الفن التشكيلي يرى أنه       

        هب و املدارس و اجلماعات الفنيةالتوجهات و املذا وفدت على الواقع التشكيلي عشرات منو

 " السننيسطح حبرية الوعي البصري اليت ظلت ساكنة ملئات من  اليت ألقى كل منها حبجره علىو

 حنو التأثر باآلخر الغربية تنحو ، حيث أفرز هذا الواقع ، جتارب عديد(233صم،2113املنجي،)

 .ومقاربته يف الصياغات التشكيلية واملوضوعية

بعض هذه التجارب، وذلك يف حماولة منه لتقصي املرجعيات  (233ص،م2113املنجي،)ويتتبع      

آلخر امن خالل ذلك انقسام أراء النقاد العرب من قضية التناص، والتأثر ب، مربًزا إلنتاج الرواد العرب

إمنا يصورون يف سكر األصالة والرتاث، أن الرواد التشكيلي العربي، إذ يرى أنصار معيف الفن 

إبداعاتهم عن قرائح ال تدين ملرجعية من املرجعيات وال بأي تأثر باآلخر سواًء يف التناول املوضوعي، 

اإلنتاج لرغم من فرادة على اأو الصيغة التقنية، يف حني يرى نقاد معسكر اإلعتدال والوسطية، أنه 

فن  إىل ابتداعيتعاطى مع اآلخر، وذلك بغية اخللوص  ًجالدى الرواد إال أنه رغم ذلك فإنه ينهج نه

تشكيلي توفيقي، يصلح خلصوصية الذات العربية، أما منظرو معسكر احلداثة واملعاصرة، فريون 

أو التقنية، يعترب آلخر، والتناص املباشر على مستوى املوضوع امسلك الرواد املعتمد على التأثر ب

شهادة على عبقرية مطلقة من نوع خاص، قائمة على الشجاعة يف طرح القديم البالي، والتبشري 

إلعطاء حكم على الواقع النقدي العربي، يف كونه صادر  (م2113)املنجي باجلديد الوافد، ثم يعود 

السياقية، واليت من شأنها  عن تعميمات، تقطع الطريق أمام املراجعة التحليلية، وإجراء املقارنات

كشف منابع التأثر واالستلهام اليت ساهمت يف تشكيل النصوص البصرية يف الفن التشكيلي 

 .العربي

 :منها الراود العرب تذكر الباحثة بعًضا عدة أمثلة للتأثر لدى( 239صم،2113) جيويورد املن     
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 :(4991 –م 4919) اللبناني صليبا الدويهي -4

أن أعمال صليبا متثل املرجعية الدينية، اليت استقاها من رحلته إىل ايطاليا، ( م2113) املنجييذكر 

، إذ كان ذلك بدافع اإلنتاج لتلبية طلبات األديرة والكنائس (النهضة، والباروك)وذلك من روافد 

كما يف  اللبنانية، مما حنا بأسلوبه إىل التطعيم من الفن البيزنطي، واملخطوطات السريانية،،

أحد ( م2113)يعرض املنجي، حيث " مار شربل"، وكنيسة "زعرتا"يف " ماريو حنا"أعماله لكنيسة 

 .ذات املرجعيات الصياغية األوربية ملوضوعات الكتاب املقدس" صليبا"أعمال 

 

 
 صليبا الدويهي،الرجم، لبنان،تصوير زييت: (33)لوحة

 233م،ص2113املنجي،/)املصدر

 

إذ أن حركات "  رجم القديس اسطفانوس"أن العمل رمبا يكون مستند إىل موضوع إذ يرى      

رجم، و أوضاع جذوع الشخوص الواقفة يف اللوحة  واحمليطة باجلسد لاأليدي املرتفعة واملتأهبة ل

من الصياغة التكوينية واملوضوعية  األرض، تقرتب يف أن تكون اقتباًسا مباشًرااملمدد على 

 ".انتربرام"ما عدا الوضعية الراكعة للقديس املرجوم يف عمل في" لرامربانت"
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 رجم القديس ستيفان،رامربانت فان راين، القرن السابع عشر امليالدي،تصوير: (33)لوحة

 233م،ص2113املنجي،/)املصدر
 

 (:م4943)الفنان السوري نذير نبعة مواليد -2

ظاهر يف االرتكاز على املرجعية الغربية يف يعد مثال " نبعة"أن ( 231ص،م2113املنجي،)ويرى 

نصوصه البصرية على مستوى الشكل، فأعماله اليت وصفت من قبل النقاد العرب بأنها امتداد 

يف مراحله التشخيصية تكشف عن سند هلا " نبعة"للفنون العربية يف طابعها النمنمي، وبذات أعمال 

صياغة ( م2113)وحيدد املنجي، "ما قبل الرفائيلية"يت تنحدر من تقاليد ليف املرجعيات الغربية، ا

وذلك يف كونهما يعتمدان على مركزية األنثى بوضعها يف " دانيت جابرييل روسيت"و " بورن جونز"

فضاء مليء بالزخارف الطبيعية، وتشابك األشجار واألزهار احمليطة بشخوصهم األنثوية، يف إيقاع 

وعملني آخرين يعود " نبعة"التحليلي مقارنة بني أحد أعمال  يف سياقه(م2113)ويورد املنجي زخريف ،

، حيث يتضح من خالل املقارنة مدى التأثر يف اإلطار "لبورن  جونز"، بينما يعود اآلخر "لروسيت"األول 

، الذي يتضمن "نبعة"على عمل " فينوس"يف " روسيت"الزهري احململ بالثمار الناضجة ، والذي طرحه 

 .س لألزهار املثمرة حوهلنثالث نساء مع تكد
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 ،فينوس، تصوير زييت، القرن التاسع عشر امليالديدانيت جابرييل روسيت: (39)لوحة

 23م،ص2113املنجي،/)املصدر

 
 نذير نبعة،تصوير زييت،سوريا: (31)لوحة

 233م،ص2113املنجي،/)املصدر

 

ثمار الفوفة بذات الصياغة يف عمل آخر لنبعة حيث تظهر فيه األنثى املستلقية واحمل تظهرو     

أحد اقطاب مذهب " جون غيفريت ميلية"يف هذا العمل عمل الفنان " نبعة"املتكدسة، حيث يستعيد 

http://www.discover-syria.com/image/_px/ds_10568.jpg
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بالوفرة الطبيعية " ميليه"، واليت صاغها "هاملت"معشوقة " اوليفيا" لشخصية " ما قبل الرفائيلية"

 .املتكدسةو

 

 
 نذير نبعة، تصوير زييت، سوريا :(34)لوحة

 239م،ص 2113املنجي،/ املصدر

 

 
 ، أوليفيا، اجنلرتا، القرن التاسع عشر امليالديجون غيفريت ميلية: (32)لوحة

 291م،ص2113املنجي،/املصدر
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 (:م4914)الفنان الكوييت سامي حممد مواليد -4

بأن سامي بدأ مسريته الفنية بإنتاج منحوتات لشخصيات من  (231صم،2113املنجي، )يذكر      

التاريخ اإلسالمي باحلجم الطبيعي، وبرسوم تغلب عليها الواقعية، وذلك يف خالل الفرتة من عام 

للنحت يف احملرتف  ، وجعله رائًدا"سامي حممد"ار حنو م، إال أن مالفت األنظ4966 –م 4961

لطابع الدراماتيكي، حيث أن أفكار هذه املنحوتات نابعة من الكوييت، هو منحوتاته املتسمة با

بواسطة التشكيالت النحتية ذات التعبريات الصراعية  " سامي"القهر اإلنساني، وذلك ماعرب عنه 

 . والقهرية،ومن خالل تكبيل اجلسد والوجه اآلدمي

ة املعذبة، جتيب على للرؤوس البشري" جرومسان"بأن مقارنة سريعة بني أعمال  (م2113)ويرى منجي 

من التشخيص الرتاثي للشخصيات اإلسالمية، إىل هذا األسلوب التعبريي يف " سامي"السر وراء حتول 

 املصبوبة يف الربونز" سامي"عمال من خالل املقارنة بني أحد أ وتاته، إذ يبدو هذا التأثر واضًحامنح

وذلك بتشكيل الرأس البشري " سامي"الذي يطرح ذات الفكرة لدى " جرومسان"وأحد أعمال 

 .الصارخ، املكبل باألربطة

 

 
 ، سامي حممد، حنت برونزي،الكويت( 11)شكل

 294م،ص2113املنجي،/املصدر
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 ان، حنت يف خامات متعددة،نانسي جرومس(13)شكل

 294م،ص2113املنجي،/املصدر

 

على الرغم من فارق العمر الذي ال يتجاوز " جبرومسان" "سامي"على تأثر ( م2113)ويؤكد املنجي 

 :مدلاًل على تأكيده بعدة شواهد هي كالتالي" جرومسان"الثالث سنوات لصاحل 

" جونسون"نفذت بعد إنهاء الربنامج الدراسي الذي تلقاه مبعهد وحمرتف " سامي حممد"أن أعمال -4

وذلك يف الفرتة من " جرومسان"األمريكية، موطن " نيو جريسي"بوالية " برنستون"ة للنحت مبدين

خالل هذه " جرومسان"على أعمال " سامي"اطالع  (م2113)يرجح املنجي ، حيث 4936 -م4931

 .الفرتة

، وعرضت فيه أول طرح هلا " إكسرتوم وكوردير" يف قاعة " جرومسان"أن املعرض الذي أقامته -2

م، أي ما يربو على العشر سنوات 4969بشرية املعذبة واملكفنة باألربطة، كان يف عام للرؤوس ال

 ".سامي"قبل ظهور أعمال 

، مل "سامي حممد"لدى " جرومسان"بأن مرجعية  يف مقارناته، موضًحا( م2113) ويستطرد املنجي     

" جرومسان"أعمال  تقتصر فقط على االستلهام اجلزئي، بل تعدت ذلك إىل التطابق الكلي ألحد

على غراره أحد  "سامي حممد"التخطيطية، واليت نفذتها فيما بعد مع التعديل كعمل حنيت، إذ أنتج 

 .أعماله الربونزية
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 ان، رسم ختطيطي  بالفحم والقلم الدهين على الورقنانسي جرومس : (34)لوحة

 
 ان، حنت خبامة الربونز األسودنانسي جرومس،(16)شكل

 
 ، سامي حممد، حنت خبامة الربونز(13)شكل

 29م،ص2113املنجي،/املصدر
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 :(م4932)مواليد  الفنان املصري عادل السيوي-1

م 2116ابريل من عام ، الذي افتتح  يف شهر (جنوم عمري)معرض  نأ( م2142كنعان، )يذكر      

عن  معرضه يبدو مغايًرا وخمتلًفايف ( السيوي)ح وذلك ألن ؛  طر يف اإلعالم  شكل حدًثا فنًيا كبرًيا

 .الفين السابق هلذا املعرض( السيوي)أسلوب 

 ، ليعيد بذلك اإلعتبار هلؤالء النجومواملسرحوم  الفن والسينما إذ قدم السيوي يف معرضه جن      

أن هنالك تتطابق (: م2142كنعان، )وذلك يف موجة االحنطاط اليت تسود الوسط الفين، ويرى 

شانت )األرمين  ، وبني أعمال الفنان املصري(جنوم عمري)مدهش بني أعمال السيوي يف معرضه 

من حيث الرؤية أو الطرح  أو املوضوع، ومن حيث املعاجلة األسلوبية العامة  ، سوًاء(أفيديسيان

املصاحب ملعرضه  ج اليت ذكرها يف الكتالو( عادل السيوي ) وحة، إذ مل تتخطى رؤية ونظرية لل

يف الكتالوج املصاحب  اليت قدمت هلا الناقدة  روزا عيسى( ان يأفيديس)، رؤية الفنان (جنوم عمري )

فنان معرضه بني نشوتغارت، وبريوت، فقد صور ال، حيث تنقل (عالقات غرامية) ملعرض أفيديسيان

أم كلثوم، واألمرية الدرزية أمسهان، والرئيس ( كوكب الشرق)أفيديسيان يف أعماله مطربات مثل 

مجال عبد الناصر، وامللك فاروق، وأخته فوزية، كما صور ممثلون من العصر الذهيب للسينما 

 .املصرية، أمثال، زكي رستم، وفاتن محامة، وهند رستم، وحتية كاريوكا

، رسم نفس املواضيع، كما تناول نفس الشخوص لدى أفيديسيان من (عادل السيوي)وقد أعاد       

قبل، وبنفس الطريقة، وإن كان هنالك اختالف، فهو اختالف طفيف ال يتعدى املعاجلة اللونية، 

برؤية حداثية فاقت معاجلة أفيديسيان ( عادل السيوي)والتكوين العام للوحة، إذ متيزت أعمال 

 .ها تظل فوارق هامشيةاللونية، إال أن

أخذ مرحلة أعلى من األخذ واالقتباس ي، (عادل السيوي)وترى الباحثة أن التأثر يف أعمال الفنان      

املباشر من اآلخر، إىل مرحلة من التحسني والتطوير للذات من خالل اآلخر، فتأثر هنا اليعدو أن 

ذاتية ومغاير ونان خرج بأسلوب خاص ، إال أن الف(البوب آرت)يكون موضوعيًا ويف سياق مدرسة 

 .من حيث األسلوب والتقنية املتبعة  ، كما أن أعماله تبدو أكثر تطوًرامميزة
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 ، خامات خمتلفة على نول 411x466: م، مقاس2111عادل السيوي، فريد األطرش ،: (31)لوحة

 /http://amorart.maktoobblog.com/4141313املصدر

 
 األطرش، للفنان شانت أفيديسيان فريد: (33)لوحة

 /http://amorart.maktoobblog.com/4141313املصدر
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للفنان عادل السيوي،من معرض جنوم : (36)للوحة 

 م2111عمري،

 عبد احلليم حافظ، للفنان شانت أفيدسيان: (33)لوحة

 

 /http://amorart.maktoobblog.com/4141313املصدر

  
سم، 411x421عادل السيوي،مقاس،  أمسهان،: (33)لوحة

 م2114

 أمسهان، للفنان شاتنت أفيدسيان:(39)لوحة

 /http://amorart.maktoobblog.com/4141313 املصدر
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 :اخلالصة

وقد  خصصت الباحثة هذا املبحث لدراسة التأثر باآلخر، وانعكاساته يف الفن التشكيلي،     

    تاج اآلخرنتأثر بلة ليالدراسة النقدالنقدية مدخاًل لفهم كيفية ( نظرية التناص)جعلت الباحثة 

يف التأثر يف اجملال اآلدبي، وحداثة استخدامها يف اجملال ( نظرية التناص)لشيوع استخدام  ونظًرا

األمثلة من الفن ، فإن الباحثة حتدثت عن أشكال التناص والتأثر، ثم قامت بتضمني التشكيلي

التشكيلي، اليت توضح كل شكل من أشكال التناص، ليسهل فهمها يف السياق الفين 

، ممن نيالتشكيلي ثم استعرضت الباحثة انعكاسات التأثر باآلخر يف نتاج عدد من الفنانيني العاملي

لآلخر كان هلم بصمة فارقة يف تاريخ الفن التشكيلي، وذلك بغية الوقوف على نظرة كل فنان 

باستعراض  بعض جتارب التأثر قامت الباحثة  ومن ثمالذي متثل يف فنه، وكيفية استفادته منه، 

  . العربياملستوى باآلخر على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 (الدراسات السابقة : )ثانيًا

 

(Review Of Related Literature) 

 

 

 الدراسات العربية 

 دراسات متعلقة بالتصوير التشكيلي السعودي 

 دراسات متعلقة مبفهوم اهلوية ومقوماتها ومكوناتها، وارتباطها بالفن التشكيلي 

 الدرسات األجنبية

 دراسات متعلقة بالتأثر باآلخر  يف الفن التشكيلي 
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 (Review Of Related Literature):الدراسات السابقة

من الدرسات املرتبطة بالدراسة احلالية، وقد قسمت الباحثة هذه  تستعرض الباحثة عدًدا     

 :الدراسات إىل ثالثة حماور هي كالتالي

 دراسات متعلقة بالتصوير التشكيلي السعودي. 

 دراسات متعلقة مبفهوم اهلوية ومقوماتها ومكوناتها،واهلوية وارتباطها بالفن التشكيلي. 

  متعلقة بالتأثر باآلخر ، يف الفن التشكيليدراسات. 

 :الدرسات العربية-4

 :دراسات متعلقة بالتصوير التشكيلي السعودي

املفاهيم الفنية والفلسفية لفن الواقعية العليا : وعنوانها( م2113)دراسة بوكر، وديعة  -

 .رسالة دكتورا. كمصدر إلثراء التصوير السعودي

 :وتهدف الدراسة إىل جمموعة من األهداف منها ما يلي     

 يف جتربتهااالنفتاح حنو املاضي واحلاضر واملستقبل حنو القومي والعاملي، حيث تعرب الباحثة -4

 .موضوعاتها املستمدة من البيئة احمللية يف اململكةو

 .ها الواقعية العليادراسة وحتليل املفاهيم واالجتاهات الفنية والفلسفية اليت انطلقت من -2

 .استحداث حلول وأفكار فنية تصويرية معاصرة ، إلنتاج أعمال التجربة الذاتية للباحثة -4

وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي الستقصاء اإلطار النظري لدراسة، واملنهج      

 . التجرييب لتطبيق التجربة الذاتية للباحثة

 :صت إليها هذه الدراسة ما يليومن النتائج اليت خل     

ظهر من خالل رصد اجتاه التصوير السعودي منذ النشأة إىل اآلن، أنه ال يوجد تأثري للفن -4

 .املعاصر متمثاًل يف الواقعية ،أو للتقنيات اليت عمل بها فنانو الواقعية العليا

العادية والكامريا استعانت الواقعية العليا بوسائط التكنولوجيا احلديثة مثل الكامريا -2

 .الرقمية، فقد كانت احملرك األساسي للتعبري الفين بأساليب ابتكارية

 :تستفيد الدراسة احلالية من هذه الدراسة السابقة فيما يلي 

  واستفادت الباحثة من هذه الدراسة يف تتبعها التارخيي لنشأة التصوير السعودي، ويف

 ، (اجليل األول)استعراض الدراسة ألهم االجتاهات الفنية لرواد التصوير السعودي 
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 نتاج التصوير التشكيلي السعودي، من خالل الألعمال الفنية املختلفة  اإلطالع على

 .للفنانني السعوديني 

 

 :لف الدراسة السابقة مع الدراسة احلالية فيما يليوختت

  ويف شكل اهلوية السعودية ومدى باآلخر ، التأثر  شكليف كون هذه الدراسة تبحث يف

 .حتقيقها يف هذا التأثر

التوظيفات اجلمالية ملفردات الفن الشعيب يف : وعنوانها( م2113)دراسة الصاعدي، فوزية -

 .رسالة ماجستري . التصوير التشكيلي السعودي

 :وهي كالتاليوتهدف الدارسة إىل جمموعة من األهداف 

 .دراسة التوظيفات اجلمالية ملفردات الفن الشعيب يف التصوير التشكيلي السعودي-4

الكشف عن األساليب واالجتاهات التعبريية الفنية لدى بعض الفنانني التشكيليني لبعض -2

 .لفن الشعيباألعمال القائمة على توظيف مفردات ا

 .الكشف عن فهم الفنان التشكيلي لرتاثه احمللي، ودراسته له-4

وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي يف دراسة وحتليل مناذج من جتارب بعض الفنانني      

 .ممن قاموا بتوظيف الرتاث الشعيب يف أعماهلم التشكيلية والفنانات السعوديني

 :ت إليها هذه الدراسة مايليومن  النتائج اليت خلص

أنه بالرغم من تشابه املفردات الرتاثية اليت وظفها الفنان التشكيلي إال أن كل عمل حيمل رؤية -4

 .فنية جديدة جتمع بني األصالة واملعاصرة

اتضح من حتليل األعمال أن فئة كبرية من الفنانني توظف املفردات الرتاثية املوجودة يف منطقة -2

 .الفنان

 :تستفيد الدراسة احلالية من هذه الدراسة السابقة فيما يلي 

 والفن    ،يف التصوير التشكيلي السعودي الفن الشعيب السعودي كونها تبحث يف انعكاس

  .وية السعودية ، يف الفن التشكيليالشعيب  يعترب جانب من اجلوانب املمثلة لله

  الفنانني السعوديني نتاج جمموعة من استفادت الباحثة من اإلطالع على. 

   التعرف على منهج الباحثة، وعلى كيفية تصميم بطاقة مالحظة لتتم بها مالحظة األعمال

التشكيلية،كما استفادت الباحثة من طريقة الدراسة يف تصنيف األعمال الفنية وفق 

 .وحدات حمددة
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 :يما يليوختتلف الدراسة السابقة مع الدراسة احلالية ف 

 تهدف إىل التعرف على مفهوم اهلوية السعودية، وطرق تأصيلها يف  احلالية يف كون الدراسة

الفن التشكيلي،واليت يتعرب الفن الشعيب حمورًا واحدًا،من ضمن حماور تأصيلها يف الفن 

 .التشكيلي السعودي

 جتاذب مفهومي اهلوية والتأثر يف نتاج التصوير  ،يفيف كون الدراسة احلالية تبحث

 .ديالتشكيلي السعو

 

التصوير احلديث يف اململكة اجتاهاته والعوامل املؤثرة : وعنوانها( م2114)دراسة احلربي ، سهيل 

 .رسالة ماجستري. فيه

 :وتهدف الدراسة إىل مجلة من األهداف من أهمها ما يلي     

توثيق إسهامات الفنانني التشكيلني، ملا ميثل ذلك من أرشيف ثري يستفيد منه املهتمون -4

 .والباحثون اآلخرون

وصف وحتليل األعمال الفنية التصويرية من أجل التعرف على خصائص األعمال الفنية اهلامة، -2

 .ومدى ارتباطها باجملتمع الذي انبثقت منه

 .الكشف عن الظواهر الفنية يف التصوير، مما ميهد إلجياد مراحل فنية تصويرية-4

 .ذلك يف اختيار العينة املمثلة للدراسةواتبعت الدراسة املنهج الوصفي املسحي، و

 :وقد خلصت الدراسة إىل عدة نتائج من أهمها 

األمر الذي . أن هنالك أثر واضح ومباشر للبيئة احمليطة يف تكوين الفن التشكيلي يف اململكة-4

 .يظهر يف الشكل واملضمون

وسائل اإلعالم  اثر الفكر الغربي مبذاهبه احلديثة على الفنان السعودي، وذلك بفضل-2

 .والتقنيات اخلارجية

 :تستفيد الدراسة احلالية من هذه الدراسة السابقة فيما يلي 

 السعودي التشكيلي  لتصويرالتارخيية ل لنشأةالتعرف على ا. 

  اإلطالع على األعمال الفنية يف املراحل السابقة ملسرية الفن التشكيلي، حيث قامت

 . الدراسة بتوثيقها ومجعها
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 وعلى كيفية تصميم بطاقة مالحظة لتتم بها مالحظة على منهج الدراسة التعرف ،

األعمال التشكيلية،كما استفادت الباحثة من طريقة الدراسة يف تصنيف األعمال 

 .موضوع الدراسة الفنية وفق 

 :وختتلف الدراسة السابقة مع الدراسة احلالية فيما يلي.

 التصوير التشكيلي السعودي  املؤثرات يف  اسةيف كون هذه الدراسة السابقة، تهدف إىل در

العوامل املؤثرة فيه اجتماعيًا ودينيًا، وفق املوضوعات اليت تناوهلا الفنانني، حيث تدرس 

موضوعات اسالمية، موضوعات )األعمال الفنية وفق موضوعاتها،وبناًء على ذلك مت تصنيف 

نما تهدف الدراسة احلالية بي ،(شعبية تراثية، موضوعات تشخيصية، موضوعات طبيعية

ووفق ،، يف التصوير التشكيلي السعوديأشكال التأثر باآلخر الغربي والعربيلتعرف على 

ذلك مت تصنيف األعمال الفنية للفنانني عينة الدراسة، ومدى ارتباط هذا التأثر باهلوية 

 .السعودية

 .بالفن التشكيليدراسات متعلقة مبفهوم اهلوية ومقوماتها ومكوناتها، وارتباطها 

دور املدرسة الثانوية العامة يف مواحهة تداعيات .وعنوانها  (م2144)السيسي، مجال أمحد دراسة 

 .العوملة على اهلوية الثقافية

 :وتهدف الدراسة إىل مجلة من األهداف من أهمها ما يلي     

 .حتديد مفهوم اهلوية الثقافية، ومقوماتها األساسية -4

 .بني العوملة واهلوية الثافية للكشف عن جتليات وتداعيات األوىل على األخرية حتليل العالقة-2

الكشف عن واقع أداء املدرسة الثانوية العامة لدورها يف مواجهة تداعيات العوملة على اهلوية -4

 .الثافية

ت العوملة حتديد أهم مالمح الدور الذي ينبغي أن تقوم به املدرسة الثانوية العامة ملواجهة تداعيا-1

 .على اهلوية

 :وقد خلصت الدراسة إىل عدة نتائج من أهمها

انوية العامة تؤدي دورها يف مواجهة تداعيات العوملة على اهلوية الثقافية بدرجة أن املدرسة الث-4

 .ضعيفة

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أداء املدرسة الثانوية العامة لدورها الفعلي يف مواجهة -2

 (.خاصة/ حكومية)تداعيات العوملة على اهلوية الثقافية، وفق متغري نوع املدرسة
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يوجد فروق ذات داللة إحصائية يف أداء املدرسة لدورها الواقعي يف مواجهة تداعيات العوملة على -4

 .بية، لصاحل املدارس اليت تدرس باللغة العر(لغات/ عربي)اهلوية الثقافية باختالف متغري لغة الدراسة 

 :تستفيد الدراسة احلالية من هذه الدراسة السابقة فيما يلي 

  التعرف على مفهوم اهلوية، ومقوماتها األساسية، ومستوياتها، ومنابعها وأصوهلا،نظرًا

 .لتداخل مفهوم اهلوية مع غريها من املفاهيم

 :وختتلف الدراسة السابقة مع الدراسة احلالية فيما يلي.

  تتناول  مفهوم اهلوية من جانب ومنظور تربوي، يف حني تتناول الدراسة أن الدراسة السابقة

 .احلالية مفهوم اهلوية يف الفن التشكيلي

  أن الدراسة السابقة تبحث يف حتديد مفهوم اهلوية، ومنابعها وأصلها بشكل عام، بينما

 .السعودي بشكل خاص تبحث الدراسة احلالية يف مفهوم اهلوية يف الفن التشكيلي

 

دور تعليم الفنون يف التأكيد على اهلوية : وعنوانها( م2113)دراسة عبد اجمليد ، سامي صالح 

 .املصرية

 :وتتحدد أهداف الدراسة يف هدفني رئيسني هما     

 . البحث يف دور الفن يف التأكيد على اهلوية املصرية-4

 .لى اهلوية املصرية مواكبة العصر ومسايرة اللغة العاملية التشكيلية ، مع التأكيد ع-2

وقد اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي، حيث متت الدراسة الوصفية والتحليلية الجتاهات      

الفنون يف مصر، وحتليل ألعمال بعض الفنانني املصريني للوقوف على دور الفن يف تأكيد اهلوية 

 .املصرية

 :وخرجت الدراسة بعدة توصيات من أهمها ما يلي     

 .أن هنالك ضرورة لتأكيد على اهلوية املصرية يف ظل االجتاهات الفنية املعاصرة-4

البد من إبراز دور الفن داخل املؤسسات التعليمية، ومواكبة العوملة مع احملافظة على اهلوية -2

 .املصرية

 :تستفيد الدراسة احلالية من هذه الدراسة السابقة فيما يلي 

 الدراسة احلالية البحث  تحاولالفن التشكيلي املصري، وهذا ما  كونها تبحث يف هوية

 يف جتربة التأثر باآلخر يف التصوير التشكيلي السعودي، ، عنه 
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  كون الدراسة قامت يف جانبها التطبيقي بتحليل للمنجز التشكيلي املصري للوقوف على

ها التطبيقي، وذلك يف وهذا ما يفيد الدراسة احلالية يف جانب. حتقق اهلوية املصرية فيه

 . حتليل األعمال الفنية السعودية

 :وختتلف الدراسة السابقة مع الدراسة احلالية فيما يلي.

 يف اهلوية السعوديةتبحث  احلالية يف كون الدراسة. 

  ، كون الدراسة احلالية تبحث، يف الطريقة اليت تعامل معها التصوير التشكيلي السعودي

 .هاوذلك بقربه أو بعده منيف تأثره باآلخر مع تأصيل هويتة السعودية،  

 :الدراسات األجنبية-2

 .دراسات متعلقة بالتأثر باآلخر  يف الفن التشكيلي

تأمالت يف التأثري ثنائي االجتاه يف العالقة بني بيكاسو : واليت عنوانها( م2113)دراسة كارتر، ليندا

 .(CAS)وماتيس يف التدريب الطيب يف ضوء األنظمة التكيفية املعقدة 

 :التاليوتتحدد أهداف الدراسة يف  

ية علم النفس التحليلي، دراسة التأثر الفين ثنائي االجتاه بني بيكاسو وماتيس من خالل نظر -4

 .والتحليل النفسي ، وعلم األعصاب، يف ضوء نظرية األنظمة التكيفية املعقدة

 :وقد خلصت الدراسة إىل عدة نتائج من أهمها

أن العالقة بني بيكاسو وماتس  ليست جمرد تأثر تبادلي، بل تتعدى ذلك بكثري إىل مرحلة  -4

 .منهما لذاته يف اآلخر أعلى من التأثر أدت إىل اكتشاف كلٌ  

أن التأثر ثنائي االجتاه يظهر يف تفاعالت البشر خمتلفي األجناس والثقافات،وبأنه بالنسبة لتأثر -2

املتبادل بني ماتيس وبيكاسو أخذت العملية املعقدة لتكيف بتحول لتمتزج مع الذات، وتكون جمااًل 

 . جمازيًا من اخللق واإلبداع الفين

 :حلالية من هذه الدراسة السابقة فيما يلي تستفيد الدراسة ا

  واإلطالع على التأثر الفين يف نتاج فنانني من أعظم فناني القرن العشرين،مما  يف التعرف

 .يفيد الدراسة احلالية

  استفادت الدراسة احلالية  بعرض جتربة التأثر لدى كٍل من ماتيس وبيكاسو، يف اإلطار

 . النظري للدراسة احلالية
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 :وختتلف الدراسة السابقة مع الدراسة احلالية فيما يلي.

  علم النفس التحليلي، بينما تبحث منظور كون الدراسة السابقة تبحث يف التأثر الفين من

البنية الرتكيبة والتكوين الفين، العمل الفين من حيث  الدراسة احلالية يف التأثر يف

 .والعناصر املستعارة داخل العمل الفين  

  فقط بينما تشمل عينية الدراسة (فنانني)الدراسة السابقة تبحث يف التأثر يف نتاج كون ،

 .فنانًا( 24)احلالية

  التبحث يف التأثر فقط يف العمل الفين، بل تتعدى ذلك للبحث عن كون الدراسة احلالية

 .صور اهلوية يف العمل الفين املتأثر

 

 . احلوار بني هنري ماتيس وبابلو بيكاسو :غة الفنل: وعنوانها( م2114)هوسر، مارسيا جونز  دراسة

 :يف التالي وتتحدد أهداف الدراسة      

 .التعرف على احلوار بني هنري ماتيس وبابلو بيكاسو من خالل نتاجهم الفين-4

(  التشابة واالختالف)الكشف عن العناصر األساسية يف الفن من خالل التحليل املقارن  ألوجه -2

 .يف األسلوب الفين   على حٍد سواء

االجتاه التنظيمي يف الرتبية )وضع أساس فريد للمعلمني يف الرتبية الفنية قائم على نظرية -4

 .، وذلك عرب استخدام فنانني عوضًا عن فنان واحد(الفنية

 :وقد خلصت الدراسة إىل عدة نتائج من أهمها

دلية يف الفن، حيث تعلم كل منهما من أن العالقة بني بيكاسو وماتيس مبنية على العالقة التبا-4

 .اآلخر، وطور كل واحد منهم وحسن يف فنه من خالل اآلخر

جنبًا إىل جنب، تسمح للمشاهد بتقدير مدى التشابه بني ( بيكاسو، وماتيس)أن مقارنة أعمال -2

ن أعماهلم، ومدى اإلبهار يف اخلروج بأسلوب خمتلف لكل منهم، فابرغم من التشابه، إال أنه م

 .املستحيل اخللط بني أسلوب بيكاسو وماتيس

أبقوا على عالقة تقبل الفنانني للبعضهم على املستوى الشخصي، إال أنهم  دمغم من عرأنه بال-1

   .إىل موهبة مبهرة  ومميزة لكال  األثنني االحرتام  بينهم، مما حتول

 :تستفيد الدراسة احلالية من هذه الدراسة السابقة فيما يلي 

  الفنية،من خالل وضع األعمال التعرف على الطريقة اليت يتم بها التحليل املقارن لألعمال

 .إىل جنب ملعرفة أوجه الشبه واالختالف جنًبا
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  التعرف على أسلوب الدراسة يف تصنيف األعمال الفنية وفق فئات حمددة، وعلى أسلوب

 .الدراسة الذي حيلل كل عمل على حدى

 :بقة مع الدراسة احلالية فيما يليوختتلف الدراسة السا.

 فنانني فقط، بينما تبحث  بنييف النتاج الفين  كون الدراسة السابقة تبحث يف التأثر

 .فنانًا( 24)اسة احلالية يف التأثر يف نتاج الدر

  كون الدراسة السابقة تبحث يف التأثر فقط يف األعمال الفنية، بينما تبحث الدراسة

 . اهلوية يف العمل الفين  صورة منابع التأثر باآلخر باإلضافة إىل البحث عناحلالية يف اجياد 

 :التعقيب على الدراسات السابقة

بشكل عام استفادت الباحثة من هذه البحوث والدراسات يف تكوين تصور معريف متكامل، يف      

وية ومكوناتها،حيث مسرية الفن التشكيلي السعودي يف اململكة العربية السعودية، ويف مفهوم اهل

التصور الباحثة من وضع حماور لتأصيل اهلوية يف الفن التشكيلي السعودي،كما  مكن هذا

ساعدت بعض الدراسات الباحثة، يف فهم اجلوانب الفنية اليت تتم بها  عملية املقارنة بني منجز فين 

يل النقدي اليت وآخر، كما استفادت الباحثة من بعض هذه الدراسات، يف فهم عمليات التحل

 .استخدمها الباحثني يف شرح وحتليل األعمال الفنية

النقد )اسات، إذ تعد األوىل من نوعها يف جمال رقها من الدبإال أن هذه الدراسة ختتلف عما س     

حيث مت يف هذه الدراسة مجع املتفرق لعملية التأثر والتأثري بني الفنانني، سوًاء على  ،(الفين املقارن

مفهوم التأثر باآلخر ) املستوى العاملي أو العربيب، وقدمت الباحثة ذلك يف املبحث الثالث حتت عنوان 

لباحثة يف ، كما أن مانتج عن هذه الدراسة من مقارنات قامت بها ا(وانعكاساته يف الفن التشكيلي

التشكيلي الفن  الفن التشكيلي السعودي، يعد حمتوى معريف جديد للنقد الفين املقارن يف 

 .للعالقات الفنية اخلارجية املؤثرة يف أعمال الفنانني السعودين السعودي، وهي بذلك تؤرخ 

      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 :الفصل الثالث 

 

 

 وإجراءات الدراسةمنهجية 

(The Study Method Design And Procedure) 

 

 

 إجراءات الدراسة 

  منهج الدراسة 

  عينة الدراسة 

  أدوات الدراسة 
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 :دراسةلاخلطوات اإلجرائية ل

 :دراسة حتت إطارينلتندرج اخلطوات اإلجرائية ل

 :اإلطار النظري: أواًل

 التصوير التشكيلي السعودي -4

 مفهوم اهلوية، وطرق تأصيلها يف التصوير التشكيلي السعودي -2

الفن التشكيلي العاملي   مفهوم التأثر باآلخر يف الفن التشكيلي، وانعكاساته يف مناذج من-4

 .والعربي

 :اجلانب التطبيقي: ثانيًا

 مجع املعلومات : أواًل     

(        موضوع الدراسة) يف التصوير التشكيلي السعودي قامت الباحثة جبمع األعمال الفنية-     

باإلضافة للمسابقات التشكيلية، كما قامت  اخلاصة باملعارض الشخصية واجلماعية،من األدلة 

 منها، وصنفتها حسب شكل التأثر وجودة لدى فنانيها، واختارت بعًضابتصوير األعمال الفنية امل

 .ة ذات العالقة مبوضوع الدراسةوذلك بعد اإلطالع على األطر النظري

، وذلك (الغربي، العربي، احمللي )اج اآلخر احثة مبقارنة اللوحات السعودية بنتقامت الب-     

ملتاحف الفنية على شبكة ابواسطة اإلطالع ومجع اللوحات العربية والغربية من  أدلة املعارض، و

 .اإلنرتنت، والكتب واملوسوعات التشكيلية 

 

 (بطريقة هوردريسيت):لتحليلا: ثانيًا

 :   النقدية يف حتليل األعمال الفنية واليت تتكون من التالي( هورد ريسيت )الباحثة طريقة  استخدمت   

 الوصف التحليلي.  

 التحليل الشكلي.   

 حتليل املعاني.  

 :وينقسم إىل 

 معاني ضمنية: 

 معاني غري ضمنية: 
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 :كالتالي(433، صهـ4123باجودة ،)واليت شرحها 

ويهتم بوصف عناصر العمل الفين ومكوناته البصرية، كما جيري فيه،  :أواًل الوصف التحليلي

 .وصف موضوع وقضية العمل الفين

ة بني ويعنى بتحليل العمل من جانبه الشكلي، ورؤية العالقات البصري :ثانيًا التحليل الشكلي

الشكلية يف طريقة تفاعلها إلحداث  حيث تكمن أهمية العناصر ،األشكال، واخلطوط واأللوان

 .القيم اجلمالية والتشكيلية يف العمل الفين

 :ثالثًا حتليل املعاني

وترتكز على حتليل القيم الداخلية للعمل الفين، ويتصل هذا بالوصف  :املعاني الضمنية -ا

آخر ما نستطيع ، مبعنى كنه الصورة والرموز اليت حتملها التحليلي وبالتحليل الشكلي، وأيضًا عن

 .استنباطه من بنية الصورة الداخلية

. وتهتم بالعوامل املساعدة على فهم العمل الفين، واليت تكون خارجة عنه :املعاني غري الضمنية-ب

مثل سياق العمل التارخيي والفين، ويتطلب ذلك معرفة االجتاه أو املدرسة اليت يصنف فيها العمل 

سياسي واأليدلوجي، وينظر يف عالقة العمل الفين مبدرسة التحليل الفين، وأيضًا يهتم بالسياق ال

كرب من أن رؤية عمل الفنان يف سياقه األ( " 433ص  ،هـ4123باجودة ، )ويؤكد . النفسي وغريها

  ." ايزيد عملية النقد ثراء وعمًق

 

 (The Study Method): منهج الدراسة

بأنه اجلمع املتأني والدقيق " (216م،ص2116العساف،)يعرفهوالذي (:  الوثائقيالوصفي ) املنهج  _

مشكلة البحث، ومن ثم التحليل الشامل  –املتوافرة ذات العالقة مبوضوع  للسجالت والوثائق

 "حملتوياتها بهدف إستنتاج مايتصل مبشكلة البحث من أدلة وبراهني تربهن على إجابة أسئلة البحث

 

، ومن ءاته وذلك لتحقيق أهداف الدراسةاملنهج لالستفادة من إجراالباحثة سوف تستخدم هذا و     

تخضع األعمال املختارة من التصوير التشكيلي السعودي املعاصر ملنهج التحليل النقدي املتبع يف س ثم

( هورد رسيت، لويس النكفورد، تريي برت ) دراسة األعمال الفنية، ومن بني عدة طرق لتحليل 

ة هورد ريسيت يف التحليل، وذلك للكشف عن جوهر وطبيعة التأثر باآلخر، اختارت الباحثة طريق

 . ومن وجود وعي يف االنفتاح على اآلخر باهلوية الثقافية احمللية
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 (Poplation) : عينة الدراسة

قامت الباحثة حبصر عدد الفنانني والفنانات اليت تتفق أعماهلم مع طبيعة الدراسة، من حيث      

 .بشكل كبري، وإعداد قائمة بأمسائهم( التأثر باآلخر)وضوح متغري الدرسة 

 :اختيار عينة ممثلة للمجتمع األصلي

نانني ، يف نتاج العديد من الفبأشكال متعددة ( ، واحملليالعربي، والغربي)ظهر التأثر باآلخر       

 .لذلك يعد هؤالء الفنانني هم اجملتمع األصلي  يف الدراسة احلالية التشكيلني السعودين، ووفًقا

عدد األجيال  اختالف يف تصنيفومن خالل اطالع الباحثة على املصادر املتعددة ، رأت أن هنالك      

إىل جيلني، وعند البعض اآلخر صنفت إىل الفنية يف التشكيل السعودي،حيث صنفت لدى البعض 

على تصنيف أجيال الفن التشكيلي  يف الدراسة احلالية الباحثة واعتمدتأربعة أجيال،وثالثة أجيال،

 :إىل ثالثة أجيال وهم كالتالي

 :اجليل األول-4

واألربعينيات وهو جيل الرواد يف الفن التشكيلي السعودي، ويضم الفنانني من مواليد الثالثينيات، 

من القرن العشرين امليالدي، حيث بدأ انتاجهم وممارستهم للفن ، بظهور يف الساحة التشكيلية من 

 .منتصف الستينات امليالدية ومابعدها

 :اجليل الثاني-2

ويشمل الفنانني من مواليد اخلمسينات والستينات يف القرن العشرين امليالدي، حيث بدأت ممارستهم 

 .الظهور يف أوائل السبعينات امليالدية ومابعدهاالتشكيلية يف 

 :اجليل الثالث-4

السبعينات ومابعدها من القرن العشرين امليالدي، حيث بدأت ويشمل الفنانني من مواليد     

 .التشكيلية يف الظهور من بداية الثمنينات من القرن العشرين امليالدي ممارستهم 

ثم قامت الباحثة باختيار عينة قصدية من الفنانني من األجيال الثالثة ، تتفق مع طبيعة وموضوع      

  :الدراسة ومشكلتها، وهم كالتالي 
 

 (م4919وحتى 4941)تاريخ امليالد من  عينة الدراسة من فنانني اجليل األول 

 عدد اللوحات م4944 عبد اجلبار االيحيا 

4 

 2 م4949 رضويعبد احلليم 

 4 م4911 صفية بن زقر 

 ، اجلدول من إعداد الباحثة(1: )جدول                                                                                                
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 (م4969م وحتى 4931)تاريخ امليالد من عينة الدراسة من فناني اجليل الثاني

 عدد اللوحات م4932 منرية موصلي 

2 

 4 م4931 سعدون السعدون

 4 م4931 حممد سيام

 4 م4936 ابراهيم النغيثر

 2 م4933 خليل حسن خليل

 4 م4964 عبد العزيز عاشور

 4 م4963 رضية برقاوي

 4 م4963 زهري طولة

 4 م4963 سامي البار

 4 م4966 أمين يسري ديبان

 ، اجلدول من إعداد الباحثة(3: )جدول                                                  

 

 (م4933وحتى م 4931)تاريخ امليالد من عينة الدراسة من فناني اجليل الثالث

 عدد اللوحات م4934 أمحد البار

2 

 4 م4934 عبد الرمحن املغربي

 4 م4934 فيصل اخلديدي

 4 م4934 منال الضويان

 4 م4936 باسم الشرقي

 4 م4933 تغريد البقشي

 4 م4933 حممد مظهر

 4 م4936 مليح عبداهلل

جمموع اللوحات يف  24 جمموع الفنانني يف األجيال املختلفة 

 األجيال املختلفة 

23 

 ، اجلدول من إعداد الباحثة(6: )جدول                                                

 



032 

 

 :  أداة الدراسة

 املالحظة  

ألهدافها قامت الباحثة بإعداد استمارة مالحظة لتحليل  على طبيعة موضوع الدراسة وحتقيًقابناًء      

 :لـــــ ة وذلك وفًقاحمتوى األعمال الفني

التأثر يف التصوير التشكيلي السعودي يف األعمال الفنية على مستوى جوانب  مقارنة من حيث-4

 .واملضمونالشكل 

 .من حيث أشكال التأثر باآلخر يف التصوير التشكيلي السعودي-2

من حيث الكيفية اليت تعامل معها التصوير التشكيلي السعودي يف تأثره باآلخر مع تأصيل -4

 .هويته وانتمائه الثقايف

على مستوى  قامت الباحثة بتحليل  ومقارنة جوانب التأثر باآلخر  يف األعمال التشكيلية :أواًل

 :للمعايري التالية وفًقا الشكل واملضمون

  العمل الفين ( عنوان)التأثر يف مسمى 

  التأثر يف فكرة العمل الفين 

  التأثر يف  البنية والرتكيب الداخلي يف العمل الفين 

  التأثر يف اللوان املستخدمة يف العمل الفين 

  التأثر يف مفردات وعناصر العمل الفين 

  األسلوب الفين والتقنية املتبعةالتأثر يف 

للمعايري   التصوير التشكيلي السعودي وفًقاقامت الباحثة بتصنيف أشكال التأثر باآلخر يف :ثانيًا

 :التالية

  تأثر كلي يصل إىل املطابقة التامة 

  والتضمني االقتباستأثر على سبيل 

 تأثر على سبيل احملاكاة املقتدية 

 خرةتأثر على سبيل احملاكاة السا 

تعرف على الكيفية اليت تعامل بها التصوير التشكيلي لقامت الباحثة بالتحليل الفين ل :ثالثًا

 : التاليةريا للمعايالسعودي يف تأثره باآلخر مع تأصيل وحتقيق هويته الثقافية وفًق
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 املعايري م

لذ
ة ا

وي
هل

ا
ية

ات
 

 اسلوب مميز تفرد به الفنان

 خاصة بالفناننظرة  أو رؤية للحياة واألشياء 

 تقنية مميزة تفرد بها الفنان

ية
ين

لد
ة ا

وي
هل

ا
 

 رموز وأشكال حتمل داللة دينية 

 ( التصفيح)تطبيق مبدأ 

 (التغفيل)تطبيق مبدأ 

 قيم نابعة من الدين اإلسالمي 

 استلهام فن اخلط العربي 

 استلهام الزخرفة  اإلسالمية اهلندسية 

 استلهام الزخرفة  اإلسالمية النباتية 

 ......عقود حماريب.عمارة ذات طابع اسالمي

 استلهام املنمنمات اإلسالمية 

ة 
ري

ضا
حل

ة ا
وي

هل
ا

ية
خي

ار
لت

ا
 

ت منحوتااستلهام الرتاث  املادي من تاريخ اململكة القديم، عمارة قدمية،

 فنية

 استلهام الرسوم الصخرية يف اململكة

 الرسوم اجلدارية يف اململكةاستلهام 

 .....(طرق،الزند، والشاغوراحللقة،امل)لوسوم للقبائل القدميةعالمات ا
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 املعاييري م
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ع
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ة ا

وي
هل
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 رقصات من الفلكلور الشعيب

 حملية  العاب شعبية

 وفاة/ ميالد/ زواج: عادات دورات احلياة

/ املناسباتالوطنيية/ األعياد الدينية: العاماألعياد واملناسبات املرتبطة بدورة 

 اخل...املواسم الزراعية

 النسيج/ الفخار/ احلصر: احلرف والصناعات الشعبية

 احللي الشعبية وأدوات الزينة

 املالبس الشعبية الرتالثية

 (اخل...روشان،عرائس السماء(العمارة الشعبية أو مفردات منها

ة 
ني

كا
امل

 و
ية

ان
زم

 ال
ية

آلن
وا

ة 
ئي

بي
ال

ة 
وي

هل
ا

 

 البيئة احمللية كالصحراء، والطبيعة النباتية، والعمارة املعاصرة

 اخل.....خمدرات، طالق، حقوق املرأة: قضايا اجتماعية معاصرة

 اخل....حروب، ثورات: قضايا سياسية

 وغريها.... غالء أسعار: قضايا اقتصادية

 اجلدول من إعداد الباحثة، (3: )جدول

 

 :صدق احملتوى

، على عدد من احملكمني من األكادمييني واملتخصصني يف  استمارة املالحظةالباحثة بعرض  قامت

ت من أجله ملا وضع اجامعة أم القرى مبكة املكرمة، وذلك لتأكد واحلكم على مدى مالئمته

 .عيارملاأو اإلضافة لعبارات  الباحثة باحلذف أو التعديل قامت ،على أراء احملكمني وبنًاء

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الرابع

 

 حتليل اللوحات وتفسريها 

 

  صورة اهلوية يف التأثر الكلي والتام مع اآلخر 

  صورة اهلوية يف التأثر احملاكي واملقتدي باآلخر 

  لى سبيل االستشهاد والتضمني باآلخر عصورة اهلوية يف التأثر 

 كاة الساخرةاصورة اهلوية يف التأثر على سبيل احمل 
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 :والتام مع اآلخر التأثر الكلي   -1

ر، ويف ، تنتج من حتمية التشارك والتثاقف مع اآلخكونيةال من سنن اهلل يعترب التأثر باآلخر سنة     

أشكااًل لدى الفنانيني  يأخذ التأثر باآلخر  واالستفادة من جتربته  التصوير التشكيلي السعودي

، فيتفاوت بني التأثر  والتماهي الكلي إذ ينعكس التأثر بدرجات متفاوته يف نتاجهم الفينخمتلفة،

 .والتام مع اآلخر، وبني التأثر الذي يسرت خلفه عالقة خفية، مع أعمال وجتارب فنية أخرى

الباب تستعرض الباحثة التجارب الفنية لدى الفنانني، اليت تأخذ يف تأثرها شكل ويف هذا       

، إذ صنفتها الباحثة حتت هذا املسمى، بناًء على طبيعة التأثر التأثر التام والكلي مع اآلخر

 .العالقة بوضوح، بني عمل فين وآخرفيها،والذي تظهر فيه 

بصورة واضحة، يربز من خالهلا العمل  لآلخرليد احلريف على التق واألخذ يعتمد هذا التأثرحيث       

 هلذا األخذ من اآلخر وهو اعًيا متاًماالسابق بوضوح، ويكون الفنان يف هذا الشكل من التأثر و

بذلك ال يقوم بعملية استشهاد بعمل اآلخر، بل يضيف ذلك إىل جتربته الفنية، دون إحالتها إىل 

 .التجارب السابقة اليت أخذ منها

وضوح  وآخر يف ضوء ويف هذا الباب من هذه الدراسة، قامت الباحثة بإجياد العالقة بني عمل       

التارخيية واألدلة خر على الشواهد الباحثة يف احلكم على تأثر عمل بآعتمدت وقد اوصراحة التأثر،

 .قية عمل على عمل الحق له تارخيًيااليت تؤكد أسب

بعد الدراسة  ،وقد قامت الباحثة بالتعرف على صورة اهلوية،يف هذ الشكل من أشكال التأثر     

، بسمات متيزها عن غريها من اهلويات تتميزالتحليلية والنقدية، فمما ال شك فيه أن اهلوية السعودية 

يت باتت مسة األخرى، ويف ظل هذا االنفتاح على اآلخر يف مجيع جماالت احلياة، حيث العوملة ال

 عن هوية جمتمعه اًل يف نتاجه الفين ، يعد إفراًزا  واقعًيامتمثترى الباحثة أن الفنان العصر الراهن، 

 تعراض جتارب التأثر التام والكلي، من هنا حاولت الباحثة اسكونه مرآة عاكسة جملتمعهوذلك ل

 .يف هذا الشكل من أشكال التأثر واالشخصية السعودية ،اهلوية الفنيةمع دراسة صورة 
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 (64م،ص4963خليل،/)للفنان خليل حسن خليل، املصدر(: 91)لوحة

 

 خليل حسن خليل :اسم الفنان

 م4933/هـ4433 :ميالد الفنان

 الليل  :عنوان العمل

 م4939/هـ4499 :تاريخ العمل

 ألوان زيتية على قماش :خامة العمل

 ة، قسم الرتبية الفنيةطدبلوم الكلية املتوس :املؤهل الدراسي
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 إال أن عنصرعناصر العمل الفين، مجيع عند النظر يف فضاء اللوحة البصري ترتاءى أمامنا 

بثوبها  ،حيث متثل املرأة يف هذا العمل بؤرة ومركز االهتمام يأخذ حيًزا كبرًيأ من اللوحةاملرأة 

، وقد رمست املرأة يف هذا منطقة الوسطم األصفر على ع احلزالتفاصيل ماألزرق واألمحر الغين با

سائرة إىل وجهٍة ما، ويف ذات الوقت أدارت رأسها من اخللف، كما تبدو  وكأنها  الصوريالفضاء 

إىل اليسار، حيث استبدله الفنان خبيال سريالي صرف بالدف، كما استبدل رقبتها وقدمها 

يف فوقه بيضة تسيل منها الدماء،  للوحة نرى دوالًباويف اجلانب األيسر من االيسرى جبذع شجرة، 

هذا  الفنان متقد أمدلول رمزي النبثاق احلياة، وميتد كذلك البحر من اجلانب األيسر إىل األمين، و

تكاد تتالشى يف خلفية اللوحة، يف حني اختار خللفية اللوحة  مبجموعة من البيوتاملشهد البصري 

مين فقد اختار له اللون الرتابي  وعمد إىل إبراز أما اجلانب األسر، اللون األسود من اجلانب األي

وحتمل اجملموعة اللونية إيقاًعا موحًدا يف العمل  للمرأة،  ًثاثال الضوء والظل خالًقا بذلك بعًدا إيهامًيا

حيث اعتمد الفنان يف املشهد الكلي على األلوان الرتابية،يف حني خترج املرأة عن هذا اإليقاع  الفين،

 . بني مشهد اللوحة العام واملرأة ني بألوان فاقعة، مما خيلق تضاًدااللو

للفنان يوجني ( نساء اجلزائر)للمرأة السوداء يف لوحة  قا كلًياومفردة املرأة هنا تعد تطاب

 متلك تأثري السحر والرتياق على الفنانني املعاصرين هلا، فكان رينوار يقول عنها اليت"دالكرو، 

أمجل لوحة يف : عندما عرضت يف الصالون الرمسي، واقتناها لويس فيليب للمتاحف امللكية، بأنها

رأة وطريقة سريها ويظهر هذا التطابق يف اللباس ووضعية وقوف امل ،(م2111عرابي،)" تاريخ الفن 

بيوجني دالكراوا، إن املرأة السوداء اليت بدت كخادمة سوداء من ضمن  يعد تأثًرا كلًيا مما

جمموعة نساء كسا وجوههن الوقار، وعكست مالبسهن وحليهن الفخمة االنتماء الطبقي 

البورجوازي، تبدو مهاجرة بكل تفاصيلها من لوحة يوجني ذات الطابع االستشراقي الشفاف، لبيئة 

 ة؟  سريالية دالي

 : لوحة نساء اجلزائر الشهرية للفنان يوجني دالكروا فيما يأتيويتضح التأثر با

 مع لوحة يوجني دالكروا، من حيث اللباس، وألوان الباس،  مفردة املرأة اليت تتطابق كلًيا

 .ووضعية املرأة

 إىل  تأخذ اللوحة يف بنائها اهليكلي الرتكييب البناء والرتكيب املائل، نزواًل من اليمني

اليسار، حيث جعل الفنان املرأة أطول من الدوالب الذي تنظر إليه، وهو ذات البناء الذي 

  .لنساء اجلالساتلحققه دالكروا، بنظر املرأة الواقفة 
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 باريس، اللوفر، 4341 ،نساء مدينة اجلزائر(: 94)لوحة

 ،اوجني دالكروا

http://purecolor.wordpress.com/2141/42/41/women-of-algierseugene-delacroix/ 

 

   
  لوحة الفنان خليل مقطع من  خليل حسن: لوحة الفنان           

 املرأةحسن يوضح مفردة 

مقطع من لوحة يوجني 

 دالكروا،تظهر فيه مفردة املرأة

 

 

 

 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%DA%A4%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:WomenofAlgiers.JPG
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 لوحة الفنان يوجني دالكرو            لوحة الفنان خليل حسن       

 

 

 

  
 لوحة الفنان يوجني دالكرو            لوحة الفنان خليل حسن       

 

 

 خليل حسنالتأثر يف لوحة  (:13)شكل

الحظ التطابق يف تقسيم 

اخللفية، مع التطابق يف 

 املعاجلة اللونية

الحظ تتطابق خط األرض 

 ،وتقسيمات األرض

 التطابق في البناء التركيبي المائل للوحة

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:WomenofAlgiers.JPG
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:WomenofAlgiers.JPG
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، مل (نساء اجلزائر)باملرأة السوداء يف لوحة ، (خليل حسن خليل)ومن اجلدير بالذكر أن تأثر الفنان 

 (.4932)يف لوحة أخرى رمسها يف عاميتوقف عند الوحة السابقة فقد أعاد الفنان ذات الشخصية، 

 

 
 (444م،ص4963خليل،/)املصدر ،م4932خليل حسن خليل، السندباد،(: 92)لوحة 

 

   
  

 

 يوضح تكرار الثأثر لدى خليل حسن بالوحة نساء اجلزائر(: 19)شكل

يربز مفردة املرأة يف لوحة نساء 

م4341اجلزائر  

خليل حسن : اليلمفردة املرأة يف لوحة 

 م4939خليل،

 

خليل حسن : السندبد: مقطع من لوحة

املرأة خليل يوضح إعادة رسم مفردة

 السوداء من لوحة نساء اجلزائر

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:WomenofAlgiers.JPG


042 

 

 
 ، للفنان أمحد البار(94)لوحة

 http://www.albarart.com/start.php?show=t&p=23 /املصدر

 

 أمحد عبد اهلل البار :اسم الفنان

 م4934 :ألفنانميالد 

 ألوان زيتية على قماش :خامة العمل

 بكالوريوس تربية فنية :املؤهل الدراسي
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حتمل على يرتكز اخلطاب الشكلي، يف فضاء اللوحة الصوري، على عنصر املرأة، اليت 

 أنها هي مركز السيادة محامة، حيث تطل علينا هذه املرأة معلًنة أزرق بسواركفها األمين احملاط 

يف قالب تلخيصي ونسق جتريدي مسطح، نرى ذلك النسق عند النظر إىل وجهها، الذي ينطوي وذلك 

، أما جبري من التفاصيل من ضمنها احلواالتجريد، فقد همش الفنان الكثى قدر كبري من عل

 كما نرى أن الفم رسم خبط واحد هما رمستا بشكل قوس مفتوح لألعلى،العينان فنرى أن جفني

يوازيه خط آخر أسفله يف حني أخذ جبني املرأة الشكل املقوس، مع غرة رمست عليه خبطوط 

 ، حتى يصل إىل الذقنكلما أحبر حنو األسفل ،مستقيمة مائلة، كما يأخذ الوجه يف اإلستدقاق

ذي أخذ شكل رأس املثلث، ويتقابل هذا الوجه الذي أخذ شكل املثلث املقلوب، مع اجلزء العلوي ال

، مما ينتج عن هذا الرتكيب، تقابل لرأسي املثلثني يف منطقة جسم املرأة ذو الشكل املثلث أيًضامن 

ويأخذ الرتكيب  من اللوحة عنه يف اجلانب األيسر، الرقبة، أما الشعر فيأخذ طواًل يف اجلانب األمين

إىل  لًيا إىل ثالثة مستطيالت، وعرضًياالبنائي الطابع اهلندسي، ويتمثل ذلك بتقسيم الفنان للوحة طو

أربعة مستطيالت؛ حيث نتج عن هذا التقسيم ثالثة مربعات يف كل مستطيل عرضي، وأربعة مربعات 

يها مجلة من القيم يف كل مستطيل طولي، مما جعل اللوحة متشحة حبلة تكعيبية، تواشجت ف

اللونية، مابني األخضر، واألزرق، واألبيض، واألكر، واليت تتناوب يف تقسيمات اللوحة، مابني 

 .باألسود (اجملاز) الداكن والفاتح منها، مع تظليل احمليط أو

طابقة ،حيث تعترب مرمحه اهلل (سليم جواد) ا إىل امرأة الفنان العراقي ، تعيدنا قسرًيا(البار)إن امرأة 

 .معها تطابقًا كلًيا

 :وميكن توضيح التطابق يف األتي 

  يأخذ الوجه ذات الشكل من حيث بنيته اخلارجية، حيث رسم بشكل مقوس عند

 اجلبني، كما رسم الذقن بشكل مثلث، كما يظهر التطابق يف البنية الداخلية، يف

جبان، كذلك ، بشكل قوس لألعلى، وتهميش احلامالمح الوجه من حيث رسم العينني

يف شكل الشعر، الذي يظهر أكثر طواًل  لفم ذات الشكل، كما نالحظ تطابًقاأخذ ا

 .من اجلانب األمين للوحة عنه يف اجلانب األيسر

 منطقة الصدر بشكل مثلث، وتطابًقا  يأخذ جسم املرأة ذات الشكل من حيث تركيب

 .واحلاملة للحمامة فوقها واربس يف اليد اليمنى، احملاطة  يف رسم اليد اليسرى، وتطابًقا
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 م4933فتاه ومحامة ،(91)لوحة

 http://www.thawabitna4.com/arts/arts%214-4.htm/املصدر

 

  
 لوحة الفنان جواد سليم لوحة الفنان أمحد البار

 

  
 لوحة الفنان جواد سليم لوحة الفنان أمحد البار

 

  التأثر يف لوحة أمحد البار (:31)شكل

http://4.bp.blogspot.com/_XWMSde8EswU/SYlgaS2Du9I/AAAAAAAAALw/_ixozMxjF_I/s1600-h/j_Salem2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_XWMSde8EswU/SYlgaS2Du9I/AAAAAAAAALw/_ixozMxjF_I/s1600-h/j_Salem2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_XWMSde8EswU/SYlgaS2Du9I/AAAAAAAAALw/_ixozMxjF_I/s1600-h/j_Salem2.jpg
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 للفنان أمحد البار (:93)لوحة

 http://www.albarart.com/start.php?show=t&p=43 /املصدر

 

 أمحد عبد اهلل البار :اسم الفنان

 م4934 :ميالد الفنان

 م2114:تاريخ العمل

 الوان باستيل على ورق :خامة العمل

 بكالوريوس تربية فنية :املؤهل الدراسي
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امرأتني متجاورتني، حتتالن مركز السيادة واهليمنة يف اللوحة إن الناظر يف اللوحة يرى 

رأس لحيث تتبادل املرأتني احلديث، وتظهر املرأة األوىل يف اجلانب األيسر من اللوحة مع غطاء ل

باللون األبيض، ممتد إىل منطقة الصدر، وترتدي فوقه عباءة سوداء فوق الرأس، رمست هذه املرأة 

 ة األخرى اليت رمست بذات الكيفية  ئلة حنو املرأة األخرى، وتقابلها املرأخبطوط منحنية لتبدو ما

أخضر  ، ومرتدية ثوًباة، وعباءتها السوداء فوق الرأس، آخذه وضًعا جانبًيامن حيث خطوطها املنحني

تظهر بعض األجزاء منه، كما تأخذ املرأتني ذات الوضع من حيث وضع الكف على اخلد مما 

وقد بنى البار النظام التصميمي على  ،وحزيًنا ينهما حيمل طابًعا شاكًياأن احلوار بيعطي داللة على 

احملور الرأسي يف اجلانب األيسر، واملمتد كشريط زخريف طولي يف اجلانب األيسر العلوي من 

يف أسفل اللوحة، حيث تبدو املرأتني يف وضعية اجللوس  وعلى احملور األفقي املمتد عرضًيااللوحة، 

، حيث وزع الفنان أخرى أحيانونية متناسلة، ومتضادة يف ليات لافوقه، ويبدو هذا اجلزء حمماًل مبتو

األلوان يف شرائط طولية تتناوب فيها األلوان املتوافقة واملتباينة، حيث األزرق، واألخضر، والربتقالي 

 . ألبيض والبين، بينما تتمازج األلوان الباستيلية الفاحتة يف فراغ وأرضية اللوحةتهما مع اابشتقاق

، والذي تويف يف (نزار سليم)الفنان العراقي  باللوحة متأثرة تأثًرا تـاًماتعد هنا  (البار)ولوحة 

 ليبباحلياة الشعبية، باملقامات، واملربعات، واألعياد، ودوا مغرًما "، والذي كان (م4934)عام 

للبسط امللونة، والنخل ذي السعفات الطويلة، واملصنوعات  اهلواء، ونداءات الباعة، وعاشًقا دائًما

 (.3م،ص2144العاني،" )يف منحوتاته ورسومه ومؤلفاته حيث جند كل ذلك واضًحا...... دويةالي

  :يف التالي( نزار سليم )وحة الفنان لويربز التأثر بال

 (أمحد البار)يسر من لوحة الفنان رأة اليت يف اجلانب األالتطابق التام يف شكل امل 

من حيث وضعية اليد على  ،(نزار سليم)مع املرأة اليت يف منتصف لوحة الفنان 

اخلد، ولباس املرأة للخمار األبيض على الرأس وحتت العباءة السوداء، واحنناءها 

 .(نزار سليم)من لوحة  أة لدى البار وكأنها مقتطعة كلًيالألمام، حيث تبدو املر

  رأة اليت يف مع امل( البار)التطابق التام للمرأة اليت يف اجلانب األمين من لوحة

، من حيث وضعية اجللوس اجلانبية (نزار سليم)يف لوحة  اجلانب األمين أيًضا

 .واملنحنية لألمام، باإلضافة إىل وضعية يدها اليسرى املمدودة

  املرأتني ( البار)يف أسفل اللوحة، والذي وضع  عرضًيايبدو الشريط األفقي املمتد

فوفه، والذي تظهر األلوان فيه كشرائط طولية، هو ذات البساط امللون باخلطوط 
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يف السياق  يبدو البساط مفهوًما، ففي حني (نزار سليم)والشرائط اللونية لدى 

 .ىل ذلك، يفتقر إ(البار)،إال أنه لدى (نزار سليم) التكويين والبصري لدى 

 و، ففي حني تبديف خلفية اللوحة  ، من اجلانب األيسرتطابق يف الشريط الطولي 

( نزار سليم)طولية، تبدو الزخارف يف شريط ( البار)الزخارف داخل الشريط لدى 

 . عرضية

 وتبد ويف حني ، األربعة (نزار سليم )ملرأتني من نساء  جتزًاء، تعد إ(البار)وترى الباحثة أن لوحة      

من حيث الشخوص، والتفاصيل والعناصر التكوينية، تبدو لوحة  ، أكثر غًنى(نزار سليم)لوحة 

 .خمتزلة بشكل كبري ،(البار)

 

 
 نزار سليمللفنان  (:96)لوحة 

 http://www.iraqiart.com/artists/nz_saleem.htm /املصدر
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 تأثر يف عمل أمحد البارال :(34)توضيحي  شكل                                        

 

 
 لوحة  الفنان العراقي نزار سليم

أحمد : الفنان السعودي لوحة

 البار
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 سامي البار (:93)لوحة

 236م،ص2113الصاعدي،/ املصدر

 

 سم411x31:مقاس العملسامي عبد اهلل البار           :اسم الفنان

 م4963 :ميالد الفنان

 امرأة بدوية :عنوان العمل 

 هـ4146:تاريخ العمل

 ألوان زيتية على قماش :خامة العمل

 .بكالريوس تربية فنية من جامعة امللك عبد العزيز باملدينة :املؤهل الدراسي        
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زي التقليدي الشعيب، حيث ترفع المبنظور أمامي امرأة واقفة ب( البار)يصور ،بأسلوب واقعي     

يف منطقة الصدر  نمزييدها اليسرى ممسكة بطرف عباءتها السوداء، وتظهر املرأة بثوب فضفاض 

تدي على وجهها ما يعرف بزخارف شعبية تقليدية، وال يظهر من وجه املرأة سوى عيناها، حيث  تر

باحللي الذهبية  نواملزي، املطرز باخليوط الذهبية، من األطراف وعند منطقة اجلبني، (بالربقع)

 .املدالة من األسفل

ويف  الفرشاة باللون الربتقالي املصفراملشهد البصري خبلفية ترابية، مع ضربات ب( البار)وقد أمت       

مبجموعة  ،(البار)، رمسها ًياحتمل طابًعا شعبًيا تراث ،ر شرائط طولية زخرفيةأعلى اخللفية تظه

بينما رسم مخار املرأة باللون األسود  ،(ربتقالي املصفر، واألزرق الفاتح، والالبين)لونية متعددة من 

 .مع شريط مزخرف من األطراف

، واليت رمسها يف (خالد الياسني)ويظهر التناص الكلي يف لوحة البار مع لوحة الفنان      

 :مبا يقارب اخلمس سنوات يف التالي( لبارا)أي قبل (  هـ4142)عام

 ،خالد "، بينما كان مسمى لوحة الفنان (بدوية)لوحة البار حتمل عنوان ف مسمى اللوحة

 (.امرأة بدوية" )الياسني

  الكثري من ( الياسني)التطابق الكلي يف شكل املرأة ولباسها، وبينما حتمل لوحة

 (.البار)لدى  وسط،تقل التفاصيل كثرًيادة يف الباإلضافة للقال،التفاصيل الزخرفية 

 تها السوداء، وهي ذات الوضعية اليت رسم بها يدها اليسرى ممسكة بعبائ( البار)ة ترفع امرأ

 (.امرأة بدوية)، املرأة يف لوحته املعنونة ب( الياسني)

 خلف( البين)باستثناء الباب اخلشيب ( الياسني)، هو ذاته لون خلفية لون اخللفية الرتابي 

 .امرأة الياسني
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 التأثر يف لوحة سامي البار  :(32)توضيحي  شكل

 
 خالد الياسني(: 93)لوحة

 463م،ص2114احلربي،/ املصدر

 
سامي البار ،بدوية امرأة بدوية ، خالد الياسني  
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 م2119 مزاج، عرض الفنان الشخصيمباسم الشرقي، سعاد حسين، من  :(99)لوحة

 http://english.alarabiya.net/articles/2142/13/23/241413.html /املصدر

 

  باسم الشرقي   :اسم الفنان

 م4936 :ميالد الفنان

 سعاد حسين  :عنوان العمل

  طباعة حريرية وأكريليك على قماش  :خامة العمل

 م2119: تاريخ العمل
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، بتقسيماتها ذات النمط التكراري، حيث (باسم الشرقي)تطالعنا لوحة ( البوب آرت)من فلك      

لفيات املقسمة يف اللوحة  ،كشل مكرر على اخل(سعاد حسين)يطالعنا وجه فنانة السينما املصرية 

التكوين املوسوم بني صورة الفنانة واألرضية ذات األلوان القوية، وهو بهذا  خالًقا بذلك تبايًنا لونًيا

ماطالعتنا ذات الصورة  ألوف من احلياة اليومية،إذ كثريابأسلوب الفن الشعيب، يستخدم الدارج  وامل

، يف اإلعالنات التجارية، ويف امللصقات اإلعالنية، وعند حتليل البناء (سعاد حسين)للفنانة 

إذ يطالعنا املربع  األول يف  ة،الرتكييب للوحة، نرى أن الفنان قسم لوحته إىل أربع مربعات متساوي

اجلانب األيسر العلوي للوحة من عني املشاهد، بأرضيته اخلضراء البهيجة،ويف املنتصف توجد صورة 

بني الصورة واألرضية، ثم  ممزوًجا بصفرة، مما خلق تبايًنا لونًيا( بيج)سعاد متوشحة بلون  الفنانة

ة، والذي اختار له الفنان اللون األمحر الفاقع، مع  ذات يطالعنا املربع األمين يف اجلانب العلوي للوح

الصورة للفنانة سعاد إمنا متوشحة باللون األزرق، والفنان بذلك يعتمد على ذات النمط اإليقاعي 

 راملتباين يف استخدامه للونني األزرق واألمحر، أما يف اجلانب األيسر السفلي من اللوحة، فتتكر

 (سعاد)شهد الفين لصورة الفنانة يتكرر ذات امل ا على أرضية زرقاء،وأخرًياإمن( ادسع)صورة الفنانة 

وقد اعتمد الفنان يف توزيعه  على خلفية مربعة صفراء، وذلك يف اجلانب األمين السفلي من اللوحة،

ه األمحر، واألزرق جياوره األصفر لأللوان على التباين بني األلوان الباردة واحلارة، فاألخضر جياور

هذه اللوحة بروح مدرسة يف من الرتابة اللونية، وقد عرب الفنان  و بذلك خيلق إيقاًعا لونًيا خالًياوه

باملؤثرات البيئية من  يعيشه بتفاصيله اليومية، متأثًرا األمريكية، عن العصر الذي( البوب آرت)

ية كشكل رئيس وسيادي حوله، ويربز هذا التأثر يف اختيار الفنان أليقونة من أيقونات السينما العرب

 .يف لوحته

، إذ (اندي وارهول)واللوحة هنا تتقاطع بشكل كبري مع أسلوب مؤسس مدرسة البوب آرت      

يف عدة نقاط  وهي ( م4962)، واليت أنتجها عام ( مارلني مونرو)تتقاطع بشكل خاص، مع لوحة 

 :كالتالي

  عنصًرا سيادًيا(سعاد حسين)الشهرية صرية جنمة السينما امل( باسم الشرقي)اختار الفنان ، 

لنجمة السينما األمريكية  أيًضا( اندي وارهول)هى مع اختيار يف اللوحة، وهوبذلك يتما

 (.مارلني مونرو)

  يف ( مارلني مونرو)، ووضع صورة لوحته ألربعة مربعات( ندي وارهولا)قسم الفنان

 (.باسم الشرقي)املتكررة الذي اتبعه تقسيمات لمنتصفها، وهو ذات البناء التكويين، ل



054 

 

  يف التقنية املعتمدة على توظيف التقنيات (اندي وارهول)تتطابق اللوحة أيضًا مع لوحة ،

( اندي وارهول )الطباعية، يف نقل الصورة  على سطح الرسم، وهي من التقنيات اليت اشتهر 

 .ة بها على سطح لوحاتهبتوظيفها يف لوحاته، اليت غالبًا ماقام بنقل الصور اإلعالني

  نراه يف تكراره لصورة املمثلة ، برسم عناصره بتكرار آلي، وهو ما(اندي وارهول)اشتهر

باختالف  (باسم الشرقي)، وهو ذات النمط الذي اعتمده الفنان السعودي (مارلني مونرو)

 .اليكاد يذكر يف األلوان

 

 
 م4962هول،مارلني مونرو،وار اندي  :(411)لوحة

 http://eplasticacs.blogspot.com/2142/12/pop-art.html /املصدر

 

http://3.bp.blogspot.com/-ZPAFqs-QYRk/T0jDLMrIY-I/AAAAAAAAAEA/hED2u3PUBjE/s1600/warhol-marilyn.jpg
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 م4962هول،مارلني مونرو،وار لوحة، اندي 

 http://eplasticacs.blogspot.com/2142/12/pop-art.html /املصدر

 

 

 

 لتأثر يف عمل الفنان باسم الشرقي(: 34)شكل توضيحي

 لوحة الفنان باسم الشرقي 

http://3.bp.blogspot.com/-ZPAFqs-QYRk/T0jDLMrIY-I/AAAAAAAAAEA/hED2u3PUBjE/s1600/warhol-marilyn.jpg
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 باآلخر  الهوية في التأثر الكلي والتامصورة  

إن التجارب الفنية السابقة، تنضوي حتت التأثر الكلي، حيث نرى التطابق التام والتماهي          

، دون الولوج إىل فقط على مستوى الشكل ال يعدو أن يكون هذا التأثر تأثًرا إذالكامل مع اآلخر، 

، ينبع من ذات حمدودة الثقافة بهذا النوع من أنواع التأثر العملوترى الباحثة أن  ،املضمون الفكري

 ، اليت حصلت عليها الباحثة، تدور يف واخلربة الفنية، وما يؤكد هذا الرأي أن عينة الـتأثر الكلي

على مستوى فكرة العمل الفين، وعلى املباشر والنقل احلريف من اآلخر فلك التأثر جمملها يف 

لعمل األصلي الذي نقل من ا مبجمل العناصر الشكلية والتكوينية مع االحتفاظمستوى الشكل، 

 . الفنان منه، دون أدنى حماولة للتغري أو اإلضافة بل كان التأثر شديد املباشرة والوضوح والصراحة

برز يف املراحل األوىل كما ترى الباحثة أن التأثر الكلي لدى الفنانيني السعوديني عينة الدراسة،      

مبحاوالت مربر مدفوع له  لتأثر يف هذا السياق اعينة الدراسة، والفنانني الفنية لدى تجربة المن 

التام والكلي مع وعند تتبع صورة اهلوية يف هذا النوع من التأثر  ،التجريب يف األساليب املتعددة

والنواة األوىل لدوائر بسط صور اهلوية أصورة اهلوية الذاتية، واليت هي ل نالحظ الغياب املطلق  اآلخر

ئر اهلوية، يف عينة التأثر ، واليت هي النواة األوىل يف دوالغياب اهلوية الذاتية ونظًرا اهلوية األوسع

، مما ذاتية الفنان يف الطرح البصري والشكلي، وكذلك املضمون الفكري  حيث تغيب، الكلي

اهلوية )لصور اهلوية األخرى  سواًء هور مع اآلخر، من هنا رأت الباحثة أن أي ظ يعد تطابًقا حرفًيا

ال ( مانية واملكانية الدينية، أو اهلوية احلضارية التارخيية، أو اهلوية االجتماعية، أو اهلوية البيئية الز

، و مع اآلخر ذات الفنان، وإمنا متاهًيا شكلًيا من كونه ليس نابًعا للهوية، فاال يعتد بهيعد حتقيًقا 

ر التأثر يف هذا السياق للهوية يف أبسط صورها، إال أن التأثر التام والكلي مع على الرغم من افتقا

اآلخر يكون مقبول وحيمل قدًرا من املشروعية إذا كان الفنان يف بداية مشواره الفين، كونه يعطي 

 .بعًدا إجيابًيا من خالل إكساب الفنانيني املبتدئني املهارات والقدرات الفنية
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 التأثر المحاكي المقتدي باآلخرصورة الهوية في  

بشكله احلاضر  والفن التشكيلي  ، آلخر أمر حتمي بني الثقافات واحلضارات املختلفةالتأثر با      

، أثرت  وتأثرت باآلخر  حصيلة  تراكم من عصور متعاقبة، ومن ثقافات وحضارات أمم خمتلفةهو 

 .اجلماعاتسواًء على مستوى األفراد أو 

 باآلخربينها التأثر احملاكي و املقتدي  أشكااًل متعددة، من و يأخذ صوًراالتأثر باآلخر  و     

 هذه الصورة تربزو ،بهفاملتأثر يف هذا الشكل من التأثر يقتدي باآلخر، كصورة من صور اإلعجاب 

السابق بوعي أو بدون وهو بذلك حياكي  ،يف نتاجه الفين بدرجات متفاوته بني الصراحة والتسرت 

وعي، يف حماولة جملارته، واالقتداء بأسلوبه الفين، أو بالتقنية اليت يتبعها الفنان، أو بأساليبه 

 .التكوينية، أو بالوحة حمددة أثرت فيه بشكل كبري

ينتج من  معايشة الفنان للمخزون البصري على مر التاريخ، حيث  ينفعل  والتأثر يف هذ الشكل      

الذاكرة واالوعي، وتسرتسل بشكل عفوي يف نتاجه ورة هذا املخزون عالقة يف أعتاب وتبقى صبه، 

 أشكااًلخمتلفةالفين، أو عن قصد ووعي من الفنان يف أحيان أخرى، وتأخذ جتارب التأثر باآلخر 

خر، إذ قد يكون دور الفنان فيها سليب حيث يتلقى الفنان فقط من اآلخر ويدور يف آلفنان  من

وتذوب يف اآلخر، أو يكون دور  الفنان  هوية هذا الشكل السليب من التأثر تغيب  يف حيث، كهفل

يأخذ ويضيف من ذاته ، وحيملها فيضًا حيث  ،ة التأثر والتفاعل مع اآلخر دوًرا اجيابًياالفنان يف عملي

هويته ميزة وليحوهلا بذلك إىل خلق وإبداع جديد،حيمل بني جنباته بصمته امل من روحه وشخصيته،

 .املختلفة عن اآلخر، مكانًيا وزمانًيا

ملا يعود به  ، وذلكقد يكون أمًرا مطلوًبا يف شكله اإلجيابي، باآلخر التأثرأن  وترى الباحثة        

وما  ربات املعرفية واملهارية،اخلعلى املتأثر،يتمثل يف زيادة احملصلة الثقافية، واتساع من  مردود 

، ويف هذا الصدد لصور جديدة، تنفصل عن التجارب السابقة اليت أخذ منها الفنانحيققه من توليد 

األمر ال يتعلق فقط مبطالعة هيبة وجالل األشجار العظيمة، بل  "من أن ( م2144داود،)يذكر

جديدة أخرى، قد ال تقل هيبة  جاًرابالتقاط بذورها والسهر على سالمتها ورعايتها، حتى تنتج أش

أن كل جتربة وملا كان كل فنان هو حالة قائمة حبد ذاتها، كما ، "وعظمة عن األشجار األوىل

كذلك، قامت الباحثة بدراسة كل حالة فنية على حدى، متتبعة فيها صورة  فنية للفنان هي أيًضا

 . اهلوية وشكلها ومدى حتققها
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 البقشيللفنانة تغريد (: 414)لوحة

  http://www.bagshiart.net/2116.htm /املصدر
 

 تغريد البقشي  :اسم الفنان

 م4933 :ميالد الفنان

 م2116:تاريخ العمل

 ألوان أكريليك على قماش :خامة العمل

 بكالوريوس يف العلوم والرتبية :املؤهل الدراسي
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إن املسح الظاهري ملنت اللوحة يدخلنا يف اإليقاع اللوني للخلفية، املتدرجة بني الزرقة واخلضرة      

، لصاحل املركز البؤري اليت تريد الفنانة أن الناتئة، مع هالة ضوئية ختلق جًوا تعبريًياذات السطوح 

هها وأنفها استطالة عن املعتاد وجحيكي لنا الكثري، فاهليئة التعبريية للمرأة الوامجة، واليت يزداد 

الطويلة، من حيز اللوحة الكثري  تهاحبر حنو األسفل، وتأخذ رقبكلما أ ويزداد وجهها استدقاًقا

يف لوحات تغريد، ويف  ن مالحمها وتفاصيلها، تتكرر كثرًياهذه املرأة اليت ختتزل تغريد الكثري م

   القمر والطري يف هذه احلكاية كل مرة حتكي لنا حكاية جديدة، ويف هذه اللوحة شارك

تنا البصرية اجلمعي، من خزين ذاكرتأخذنا إىل مدلوهلا يف الالوعي  فأيقونة احلمامة البيضاء

ما قمر تغريد فيبدو أنها أرادت بوضعه أن كثرية عن احلرية والسالم، وأ والذي حيكي لنا قصًصا

اية ونص تغريد البصري، بألوان اللوحة تنري هذه احلالة، لنراها وإن كان يف ضوء القمر وتتم حك

إن وجوه تغريد وأسلوبها التعبريي فيها خيرج لنا  ملعتمة والكئيبة، واليت حتكي جًزء من احلكاية،ا

ريية شديدة، واليت باتت بمن الذاكرة، وجوه اميدو مودلياني، تلك الوجوه اليت اشتهر برمسها بتع

ا هظهار مالحموجوه شخوصه، وإ باستطالةاشتهر  ااملفلطمميزة للوجوه يف مجيع لوحاته،  بصمة

سلوب أو لك بتحريف ومبالغة شديدة ومقصودة،شكل البيضاوي للوجه، وذالبإطالة األنف، وب

هندسة الشكل لدى " بأن ( 213ص ،م2112بسيوني،)املعروف يف رسم الشخوص يؤكده مودلياني 

ا ترتفع العينان على شكل ة الذقن، بينمرأس بيضاوية مدببة، من أسفل حتى نهاي: مودلياني واضحة

وذلك " إىل أعلى الرأس، أما األنف فهو خط طويل يقسم الوجه وينتهي بفم غاية يف الصغر بيضاوي

أن وعلى الرغم من الـتأثر الواضح يف عمل تغريد، إال  ذات التعبري التشكيلي لدى تغريد،متامًا هو 

، دون أن يطغى على هوية الفنانة، فنرى أن هوية (دليانيمو)بأسلوب  التأثر هنا ياخذ شكاًل مقتدًيا

، واملضمون الفكري ذو السياق املختلف الفنانة الذاتية ظاهرة يف العمل، من خالل فرادة التكوين

بني مدرستني من مدارس بشكل ميثل جرأة يف الطرح، ،حيث تدمج الفنانة هنا (مودلياني)عن 

 تؤمن بقدرتها على  ينبع عن هوية ذاتية اجلديد واملختلف طالع وحبث عنامما ينم عن سعة  الفن،

التعبريية يف اجلو العام للوحة، والرمزية اليت ظهرت  نرى حيث ،بطريقة معاصرة اجلديد تقديم

 .اجلمعي امة يف الالوعيم، من خالل رمزية احلمبالدعوة إىل احلرية والسال

 : ويربز التأثر لدى تغريد بالفنان مودلياني يف اللوحة املنتقاة يف التالي 

 البناء التشكيلي الذي يتمثل يف وضعية املرأة األمامية، واالعتماد الكلي عليها كمركز 

 .ساسي ورئيسبؤري يف اللوحة، وكعنصر تعبريي أ
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 جبان مقوسان، وأنف شبه التطابق يف اختيار املالمح، من وجه بيضاوي وذقن مستدق، وحا

 .طويل وفم غاية يف الصغر، واتفاق كلي يف خط الشعر، الذي أخذ الشكل املثلث

  االستطالة املقصودة لرقبة املرأةتطابق تعبريي يف. 

خاصة  ، إال أن اللوحة حتمل روًحا(ليانيمود)الرغم من الـتأثر األسلوبي لدى تغريد بتعبريية وعلى      

( مودلياني)الفنان ياق عن س ة خمتلفةوذاتي واللوني، بالفنانة وهوية خمتلفة يف طرحها التكويين

عرب التعبري يف سياق أكثر من تيار وذلك  ،ن خالل توليد صورة خمتلفة وجديدةالفين، نرى ذلك م

يف اعتماد الفنانة على   بل جتمع بينها وبني الرمزية اليت ظهرت ،فين فالفنانة هنا ال تكتفي بالتعبريية

عرب التجريب بأكثر من أسلوب  ،للعصر ، مما يعطي بعًدا جمارًياالدالالت الرمزية للحمامة البيضاء

 .يف عمل فين واحد

 

 
سم39-88م، زيت على كانفس،مقاس 3939أميدو مودلياني ،(: 324)لوحة  

-http://www.wikipaintings.org/en/amedeo-modigliani/portrait-of-a-woman-with-a /المصدر

white-collar-4949#supersized-artistPaintings-439343 
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 لتأثر لدى تغريد البقشيا(: 31)شكل توضيحي

تغريد البقشي ، التطابق مع لوحة : لوحة

في شكل الفم واألنف، ( مودلياني)

 واستطالة الرقبة

(اميدو مودلياني)لوحة الفنان   

 

 التطابق في خط الشعر، وشكل الحاجبين
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 ، سعدون السعدون(414)لوحة

 499م،ص2141الرصيص،/ املصدر

 

 سعدون السعدون :اسم الفنان

 م4931 :ميالد الفنان

  القلق :عنوان العمل

 هـ4114:تاريخ العمل

 سم 61x31:العملمقاس 

 ةة، قسم الرتبية الفنيطدبلوم الكلية املتوس :املؤهل الدراسي
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      (البدلة)لباس ة، جيسد السعدون بورتريه لرجل بيف مناخ شكالني، ذو روح تكعيبي

، وخيرج علينا العمل، يف (لةالبد)أزرار وحيد هلذه  حيث يظهر لنا بني ثنايا صياغاته التكعيبية،

خيلو من كثافة تفرضها األبعاد اإليهامية،  منسجم، يغلب عليه الشفافية، وإن كان اللوني نسق 

جيمع فيه بني األزرق، واألبيض، والبين، والقليل من األصفر، ويأخذ العمل الفين يف بنائة الرتكييب 

ر ذات الفنان يف تكوينه، هي حماون احملاور، اليت اعتمد عليها العام البناء املائل، حيث نالحظ أ

األيسر  ة مبسارات مائلة، متتد من الركنيقاع خطي مائل، تظهر يف اللوحة بتجزئة الفنان للوحإ

نالحظ  مساحات مربعة، وأخرى مثلثة،وايًضااألعلى، إىل الركن األمين السفلي، حيث نتج عنها 

يث تولد باجتاه الركن العلوي األمين، ح تد من منتصف اللوحة األعلى، صعوًدامسارات خطية، مت

ت خطية بالرتقب والقلق، وتقابلنا كذلك ايقاعا احساًسا هذه املسارات اخلطية املائلة يف النفس،

 . بذلك وحدة متآلفة للعمل الفين مقوسة، حتتضن الشكل خالًقة

، من (بورتريه لبيكاسو)للفكر التكعييب التحليلي، حيث تلح علينا لوحة  إن اللوحة هنا تعد ترديًدا

 (.جوان غري)تارخيية الفنية، واليت أجنزها الفنان الذاكرة ال

 :حيث يظهر التأثر بهذا العمل يف اآلتي

  باس البدلة ، بل(تريه لرجل يظهر نصفه العلويبور)احملافظة على جوهر الفكرة يف اللوحة. 

  يأخذ الرجل الذي هو بؤرة االهتمام يف العمل، ذات البناء التكويين، من حيث وضعية

 .وميالنه من اليسار إىل اليمنيالرجل، 

  التطابق الشبه الكلي يف البناء اللوني، حيث تعكس جمموعة األلوان اليت استخدمها

 .على لوحة القلق( بورتريه لبيكاسو)األزرق، والبين، واألصفر، أثر ( السعدون)

  يف بنائيات توزيعه للمساحات والعناصر( السعدون)تطابق يف النظام التكعييب، حيث بلور ،

، يف جتاور مستمر على اللوحة صعوًدانظام شكلي هندسي مائل، معتمد على احملاور املائلة 

 .حنو الزاوية العلوية اليمنى
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 ، يوضح التأثر يف عمل الفنان سعدون السعدون(33)شكل 

 اليت بين عليها العمل التشابه يف احملاورو

، بورتريه لبيكاسو، جوان غري(: 322)لوحة

م3934  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juan_

Gris_-_Portrait_of_Pablo_Picasso_-

_Google_Art_Project.jpg 

لوحة، سعدون 

 السعدون

http://www.fonon.net/2235/attachment/2012032814
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 سويًا، منال الضويان(: 413)عمل

-http://universes-in/ املصدر

universe.org/ara/nafas/articles/2144/manal_al_dowayan/img/41 

 

  منال الضويان :اسم الفنان

 م4934 :ميالد الفنان

  (سوًيا)معلقة  :عنوان العمل

 م2144 :تاريخ العمل

 جتهيز يف الفراغ، خبامات خمتلفة :خامة العمل

 

 

 

http://universes-in-universe.org/ara/nafas/articles/2011/manal_al_dowayan/img/15
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، املسكونة (الضويان)ي،حيمل حس املعاصرة، تطالعنا محائم ويف مدار فكري مفاهيم

ذات حتمل هًما، وهاجًسا بهاجس احلرية واالنطالق، وذلك يف طرح فكري، صادر بالضرورة عن 

بأن ( "419،صم2142الضويان، )وأمنيات وراء حلم  حملًقا ،(الضويان)، حيث يبدو جتهيز اجتماعًيا

ويف  ،"يؤمن الرجال والنساء بفكرة أن املرأة ليست مواطنة من الدرجة الثانية، وأن يناضلوا من أجلها

، املعلق يف مستويات متعددة، مصنوع من ظهر سرب من احلمام األبيض( ضويانال)ظل رؤية وقناعة 

واخرى بقالب ثالث حتاول التقاط  ،على األرض من قالب آخر،ذات القالب، ومحائم اخرى مصنوعة 

معلمات، ومهندسات، )احلب، حيمل هذا احلمام على أجنحته وثائق نساء بارزات يف اجملتمع، 

، حيث أرادت الفنانه بوضعها، أن تسقط الضوء على عدم متكن املرأة، يف اململكة (وطبيبات

 عها يف اجملتمع، أو حاجتها للسفر اية، مهما كان وضالعربية السعودية من السفر إال بإذن ووص

 .وذلك يف مناخ تطغى فيه الفكرة، وتستوقفك

، الذي حيمل بني جناباته (التيت)من ذاكرة  ، يالحظ استبطاًنا متسرًبا(الضويان)لتجهيزإن املطالع 

ر شهرة يف األكث"، للفنانة (يف البحر عندما ميوت شخص حيرق ويرمى رماًدامعلقة يف عائليت )

( 44)م، واملكون من 4993عدته الفنانة يف عام تريسي أمني، والذي أ انكلرتا، بعد داميان هريست

 (.رمبا أكون قد أحببتكم)أبيض محلت اجنحتها عبارة  طرًيا

 :ويربز التأثر يف العمل يف اآلتي

 بنى تأخذ املعلقة ذات البناء اهليكلي الفين، من حيث  وضعها بشكل مدىل من سقف امل

احلمام )، فقد ارتكزت على ذات املفردة، فل، أما مكونات هذا البناء الفينباجتاه األس

أجنحته يف  ذات احلركة، حيث بدا السرب حملًقا، وباسًطا، الذي أخذت أجنحته (األبيض

 .الفضاء

  احلمام، وذلك ذات البناء كرتها يف وثائق مكتوبة على أجنحة ف( الضويان)أوصلت

 .ي اعتمدته تريسي، حيث أوصلت رسالتها مكتوبة على أجنحة احلمامالتشكيلي الذ
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 معلقة تريسي أمني معلقة منال الضويان

 

 التأثر يف عمل الضويان :(36)شكل توضيحي                              

 

 م4993،يف عائليت عندما ميوت شخص حيرق ويرمى رمادًا يف البحرمعلقة  تريسي أمني،(: 416)عمل

-http://www.tate.org.uk/art/artworks/emin-in-my-family-when-someone-dies-they /املصدر

are-cremated-and-their-ashes-are-thrown-across-t33894 

http://www.tate.org.uk/art/images/work/T/T11/T11892_10.jpg
http://www.tate.org.uk/art/images/work/T/T11/T11892_10.jpg
http://universes-in-universe.org/ara/nafas/articles/2011/manal_al_dowayan/img/15
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 نتاج هذا اجليل، منرية موصلي (:413)لوحة
 /http://www.mounirahmosly.com /املصدر

 

  ة موصلي منري :اسم الفنان

 م4932 :ميالد الفنان

  نتاج هذا اجليل :عنوان العمل

 م2114:تاريخ العمل

 على قماشزيتية ألوان  :خامة العمل

 61X31 :مقاس العمل

 وريوس فنون مجيلة بكال :الدراسي املؤهل
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، يتفاعل معه احلس ثري، ويف ذات الوقت يرتك انطباًعا قوًيايف نسق جتريدي خيتزل الك

صفات عامل عقلي  والوجدان، خيرج بورتريه منرية والذي يعد املركز البؤري يف اللوحة، حاماًل

الذوبان، خيرج هذا الوجه الذي رسم خاص، مسته اخليال املفزع، مبالحمه املنصهرة، واملمعنة يف 

بأكثر من زاوية، ومبجموعة لونية متجانسة ومتجاورة يف مساحات ورقع لونية، مما يعزز ويكثف 

التأثري الدرامي، الذي حييلنا إىل األبعاد الروحية والوجدانية، حيث حيكي هذا الوجه معاناة 

احللم التشكيلي يتمرد على واقع  روحية، أكثر مما حيكي عن أمل فيزيائي جسدي، وكأن  هذا

العصر، الذي قام بتعليب اإلنسان وتشيئه ،هذا احللم املتمرد رسم على خلفية، قسمت عرضيًا إىل 

قسمني، يبدو القسم األسفل منها متداخاًل مع الشكل، مكونًا مساحات متجاورة من األلوان 

نهما خليا من قالي، وأمحر إال أدت األلوان احلارة من برت، ويف حني وج(أزرق، بين، بنفسجي)

، بني هذين القسمني، جنده مفصواًل باللون األخضر، (احمليط)الضوء، وعند النظر إىل اجملاز أو 

وكأنه تشبيه ضمين حييلنا إىل خط األفق، الفاصل بني السماء واألرض، فاجلزء العلوي محل لون 

هل كانت منرية : يربز التساؤل التالي السماء بلمسات قوية تركت ملمسًا عليه، ومع هذه اخللفية

خاذة، أم توحي بدفن االنسان مع ما تبقى من مالحمه رق انسان هذا العصر يف ماديته األتوحي بغ

 .اإلنسانية بعد تشويهها عميقًا يف األرض

، الذي خلق بها حالة خاصة وفريدة، تتمثل (فرانسيس بيكون)اللوحة هنا تعيدنا إىل وجوه و     

واعي  هنا ناتج عن حاله من التسرب الالوترى الباحثة أن التأثر الوجوه، واختالط مالحمها،بتشويه 

عامًة وطرحه الفكري ( بيكون)الفين، حيث تتفق اللوحة مع أسلوب (املوصلي)للفكرة، لعامل 

 مع لوحة بعينها، وميكن توضيح التأثر يف الفكرة لفين، دون أن تشكل اللوحة تطابًقا أو تشابًهاوا

 :يف اآلتي

 عنصر سيادي ومهيمن على اللوحةالرتكيز على الوجه البشري، ك. 

  خلق حالة تعبريية، عرب اختالط املالمح وانصهارها،وذلك بواسطة البقع اللونية املتجاورة

 .وعرب رسم املالمح  بأكثر من زاوية

فرانسيس )، من تسرب لروح الفنان العاملي (نتاج هذا اجليل)الرغم مما تشي به لوحة املوصلي على و

بها، خيتلف يف جوهرة عن عامل  إال أن الفنانة ختلق بها عامل خاًصا، عرب توارد الفكرة (بيكون

كويين الفين والنفسي، فهنالك الكثري من هوية الفنانة الذاتية، املثمثلة يف خلقها الت( بيكون)

، كما أن هنالك الكثري من االختالف الذي (لبيكون)اجلديد، املختلف عن اخللق التكويين 
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رغم من معارضة الفنانة على الترجعه الباحثة إىل خلفية الفنانة، وهويتها الدينية واجملتمعية، ف

مله ذلك من اإلنسان يف هذا العصر، وذلك عرب تشويه الوجه اإلنساني، وما حيالذي آل إليه  شكل لل

كثري من األلوان الدالالت عن رؤية الفنانة للمبادئ اإلنسانية املغيبة يف هذا العصر، إال أن هنالك 

رغم من موضوع اللوحة الناقد على الو، (املوصلي)الروح املتفائلة لدى املضيئة والفاحتة،اليت تربز 

عنها  فائلة يف وجه احلياة، واليت قالمن الرؤية اإلسالمية  املت الفنانة هنا رمست لوحتها إنطالًقاف

 ( بيكون)ك تعارض رؤية الفنان ، وهي بذل{تفائلوا باخلري جتدوه }الرسول صلى اهلل عليه وسلم

ة عن كمية األمل واملعاناة، وعن نظر الية من اللون، واليت تعطي بعًدا معرفًيااملعتمة اخل السوداوية 

بالوجه   يفرض هذا الرأي سيادة اللون األسود ،احمليطحيث م، الفنان للحياة مبنظار أسود متشائ

  .اإلنساني املشوه
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 لوحة لفرانسيس بيكون لوحة ملنرية موصلي

 

 

 لتأثر يف عمل منرية موصلي(: 33)شكل توضيحي

 ،م4966فرانسيس بيكون، (:413)لوحة

-http://www.tate.org.uk/art/artworks/bacon-portrait-of /املصدر

isabel-rawsthorne-t22879 

http://www.tate.org.uk/art/images/work/T/T00/T00879_10.jpg
http://www.tate.org.uk/art/images/work/T/T00/T00879_10.jpg
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 233م،ص2141النصار،/املصدر ،صفية بن زقر ، يوم الغسيل (:419)لوحة

 

  صفية بن زقر :اسم الفنان

 م4911 :ميالد الفنان

  يوم الغسيل :عنوان العمل

 م4932:تاريخ العمل

 على قماش زيتيةألوان  :خامة العمل

  411X31 :مقاس العمل

 .لندنب( سانت مارتن)ك من كلية الفنون شهادة يف فن الرسم واجلرافي  :املؤهل الدراسي
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املغرقة يف تفاصيل احلياة اليومية  " يوم الغسيل"ويف بوح تعبريي انطباعي تأخذنا لوحة صفية 

يف وجدان وذاكرة الفنانة   واحململة بأحاديث املوروث احمللي احلجازي، املتسرب من ما سكن

ن ست نساء على سطح هاهتسجيلية توثيقة، يف مشهد سارد لكل ماتلتقطه عيناها، فلوحتها فتغدو 

 ة، واملطعمة برواشني اخلشب، حيًزاأحد املنازل، حيث تأخذ األبنية احلجازية، ذات اهلندسة احمللي

يف خلفية اللوحة، بينما تبدو النساء منهمكات يف العمل يف جو ذا روح تشاركية وتعاونية، ففي 

باس البنفسجي الفاتح والفضفاض، منشغله بعصر لاللوحة يف اجلانب األمين تبدو املرأة ذات المقدمة 

"  طشت الغسيل" الغسيل الذي يف يديها من املاء، يف حني تتوزع األربع نساء األخريات كل اثنتني على 

ملاء، يف حني واحدة بلباس أصفر حناسي وتأخذ ابريق ا ،حيث تبدو املرأتان يف جانب اللوحة اليمنى

هذا املشهد  بإيقاعه تبدو األخرى ببشرة أكثر مسرة، وبلباس أخضر فاتح غامرة يديها يف املاء، 

 مالبس النساءيف   اللوحة، حيث يربز الرتدد لونًيايف اجلانب األمين اخللفي يف يرتدد شكلًيا ولونًيا

 يف اخللف يف الزاوية اليسرىأما  اليت أخذت ذات األلوان من األصفر النحاسي واألخضر الفاتح،

فتبدو تلك املرأة وهي تنشر الغسيل من سلة القش على احلبل، واملشاهد للوحة عند حتليل بنيتها 

، كما متتاز شخوص الفنانة وصها يف تركيب وبناء هيكلي مثلثيرتبت شخ" صفية"يالحظ أن 

 وحجم وثقل تلك الشخوصا مبدى كتل باإلهتمام بالكتل واحلجوم، فيوقظ هذا االهتمام حواسن

، ليس "يوم الغسيل"لقد رمست الفنانة لوحة  لقاه هلذه الشخوص كتلتها وحجمها،وتعزز الظالل امل

ط لتسجل ذلك احلدث، بل لتسجل معه تلك الشحنة الغامضة من األلفة واملشاركة الوجدانية، يف قف

 .ديثة مبعناها اإلنساني اخلالصالعمل اجلماعي، تلك األلفة اليت مل يعد هلا مكان يف احلياة احل

بني ثنايا  ، ويربز هذا التشرب متسرًبا"بول غوغان"تشرًبا ألسلوب " صفية"إننا نرى يف أسلوب 

من الفنانة يف  التأثر الواعيلوحاتها، ويف شخوصا ويف أسلوبها االنطباعي، وميكن إبراز هذا 

 :التالي

، نالحظ اللوحة خاصة ويف نساءها يف هذه عند النظر يف شخوص صفية عامة .4

طاملا ي لاهتماما بالكتل واحلجوم، يأخذنا وحيلق بنا إىل فضاء غوغان الفين الذ

 .متيز أسلوبه التأثريي باالهتمام يف شخوصه بالكتل واحلجوم

ات املوضوع الذي بتسجيل حياة النساء التاهتيات اليومية، وهو ذ" غوغان"أغرم  .2

 .وتوثيقها حلياة النساء احلجازيات خاصة يف تسجيلها" صفية" عملت عليه كثرًيا
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، ذوات البشرة السمراء خترج لنا من أعتاب (يوم الغسيل)إن نساء صفية يف لوحة  .4

وعينا نساء غوغان التاهيتيات ببشراتهن السمراء، بل ميتد التأثر ليأخذ منط 

، فاملرأة ذات الرداء البنفسجي خترج لنا "غوغان"وشكل بعض النساء من لوحات 

، أما املرأة (تاهيتيات على الشاطئ) رأة ذات الرداء الوردي الفضفاض من لوحة امل

اليت متسك بدلو املاء، وترتدي اللباس األصفر النحاسي فتأخذ ذات وضعية اجللوس 

 .للمرأة غوغان األخرى،وقدمها الظاهرة تأخذ ذات املعاجلة الشكلية واللونية 

 

للغة الفنية العاملية، فمع انفتاح  ماًل حلس املعاصرة، وجمارًياده حا، جي"صفية"واملتطلع لتأثر      

زة،فاملتلقي يستطيع بكل الفنانة على الثقافات األخرى، إال اننا نرى أن هوية الفنانة واضحة وبار

مغرقة يف احمللية " صفية"، حيث تبدو لوحات تمع الذي تنتمي له الفنانة قلًبا وقالًباة اجملسهولة قراء

من مظهرية الرتاث، فالبيئة واملكان يف اللوحة  هي بيئة تراثية حجازية، حيث تستنشق النابعة 

الرواشني يف أبنيتها هواء املدينة احلجازية، وتتسرب من بني شخوصها عادات وتقاليد وأخالقيات 

 .بني شخوصها( يوم الغسيل)تسري روح التعاون واملشاركة يف إذ اجملتمع، 
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 4394نساء تاهتيات على الشاطئ، بول غوغان، (:441)لوحة

 http://www.artunframed.com/images/artmis32/gauguin98.jpg /املصدر

 

 

  
 مقطع من لوحة بول غوغان مقطع من لوحة صفية بن زقر

  

 

 

 

http://www.artunframed.com/images/artmis30/gauguin95.jpg
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 مقطع من لوحة بول غوغان لوحة صفية بن زقرمقطع من 

 

 

   
 مقطع من لوحة بول غوغان مقطع من لوحة صفية بن زقر

 

 

 التأثر يف عمل صفية بن زقر(: 33)شكل توضيحي
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 للفنان حممد مظهر (:444)لوحة

 /http://www.mazharart.com /املصدر

 

  حممد مظهر  :اسم الفنان

 م4933 :ميالد الفنان

 م2116:تاريخ العمل

 ألوان أكريليك على قماش :خامة العمل

 من جامعة امللك عبد العزيز بكلية الرتبية باملدينة املنورة رياضيات بكالوريوس :املؤهل الدراسي
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، بنسيجها احملاكي لسحر (مظهر)ويف مشهد مرصوف بتأثريية صارخة، تطالعنا لوحة 

مبنظور مرتفع، حيث تطالعنا يف هذا النسيج ثالث نساء ، بثيابهن البيضاء ، واملرسوم (البالية)عامل 

تفاعل احلركي واجلمالي، وُملتقط اليف جو حافل ب( رقصة البالية)املعروفة كزي متعارف عليه يف 

بفرشاة ذات نسيج ملمسي  تأثريي، حيث تأخذ املرأة اليت يف وسط اللوحة شكاًل أكثر تفصياًل من 

إىل األخريات، ولكنه يف ذات الوقت يبدو خاليًا من  األخريات، فيبدو وجهها حمدًدا نسًبةساء الن

املالمح، كما يبدو شعرها مسرتساًل على كتفها األيسر، بينما حييط رأسها طوق باللون األبيض، 

ه  يف حني تأخذ املرأة اليت يف اجلانب األمين من اللوحة، تهميشًا شكليًا أكثر، حيث يظهر الوج

خاليًا من املالمح، والرأس بدون شعر، ويأخذ التهميش شكاًل أكثر حدة يف املرأة اليت يف اجلانب 

األيسر من اللوحة، حيث رمست بشكل ضبابي وغري حمدد، يف حني تأخذ أيدي النساء وضعية 

، من حيث رفع يد لألعلى واألخرى لألسفل، ويف زخم ذو سياق لوني قامت يكمل (رقصة البالية)

املشهد خبلفية متمازجة بني البين القامت و واألسود والرمادي، مع ضربات للفرشاة باللون ( مظهر)

األخضر القامت، وتكتمل دائرة التأليف اللوني باللون البين الصريح يف وسط اللوحة ليعود األسود  

حة، على البناء عتمد الفنان يف بنائه الداخلي للوالفضاء العلوي للخلفية، يف حني ا مرة أخرى يف

والرتكيب الدائري الذي تطوف حوله شخوصه، وتكتمل وحدة العمل الفين يف بناء ذو وحدة حسية 

حركية، وعلى الرغم من أن موضوع اللوحة ذو طابع حممل بدالالت  الفرح يف الوعي اجلمعي، إال 

على اللوحة خالًقا تناقضا  األسود الغالب أننا نرى حزنا بني ثنايا اللوحة يأتي من حتمية وداللة اللون

تكوين الفين إال انه خيبو سطوعه بتمازجات لمع اللون األبيض الذي وإن كان اللون الرئيس ل وتبايًنا

 .األلوان األخرى فوقه 

ملسرحي الراقص، والذي ذو الطابع ا( إدغار ديغا)إن  التأثر يف اللوحة هنا، يأخذنا إىل عامل 

الفين يف ( ديغا)، مع أسلوب (مظهر)ميكن توضيح التناص يف لوحة ، و(ديغا)للوحات  بات عنواًنا

 :اآلتي

الفين، يف اختيار املوضوع، ويف ملسات الفرشاة التأثريية، ويف اجلو ( ديغا)سلوب يربز التأثر بإ-4

 صات بطابع مسرحي، اشتهر به كثرًياالعام، املفعم باحلركة، ويف االعتماد على رسم مجوع الراق

 (.  ديغا)

 .يف مجيع لوحاته( ديغا)، وهو ذات املنظور الذي اعتمده (مبنظور علوي مرتفع)رمست اللوحة -2
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يأخذ الرتكيب البنائي يف اللوحة الرتكيب املائل، فقد رتبت الشخوص على احملاور املائلة، -4

لونية  الفين، كما تأخذ املعاجلة ال( ديغا)وذلك هو ذات الرتكيب البنائي الذي غلب على معظم نتاج 

من األبيض والبين  القامت املتدرج يف اللوحة، ذات املعاجلة اللونية لدى ديغا واليت اشتهر بها يف بدايته 

 .خاصة

إال أن هنالك الكثري من هوية الفنان الذاتية ( بديغا)، (مظهر حممد)الرغم من تأثر الفنان وعلى       

( مظهر)تشرب ، فعلى الرغم من (ديغا)املختلفة يف سياقها التكويين، واللوني عن تكاوين وألوان 

،كما قام الفنان أكثر اختزااًل وجتريًدا( مظهر)وص أن شخ الراقصة، إال أننا نرى( ديغا)جلموع 

ح الوجوه، وهو يف ذلك يتبع مبدأ التغفيل، الذي يعترب خصيصة من خصائص ملالمبالتهميش املقصود 

تغفيل الشكل والواقع  (:234م،ص4993البهنسي،)كما ورد لدى  والذي يقصد بهالفن اإلسالمي 

 .ىل متثيل الكلي واملطلقاالبتعاد عن تشبيه الشيء بذاته، إو

 

 إدغار ديغا(:442)لوحة

 http://www.impressionniste.net/degas_edgar.htm/  املصدر

 

http://www.silesiancollections.eu/Works-of-art/Painting/Degas-Edgar-Dancers
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 مقطع من لوحة الفنان ادغار ديغا    مقطع من لوحة الفنان أمحد مظهر     

 

  

 

 

 مظهرحممد التأثر يف عمل  (:39)شكل توضيحي

 

 

تشرتك اللوحتني يف 

 رمسهما مبنظور علوي

http://www.silesiancollections.eu/Works-of-art/Painting/Degas-Edgar-Dancers
http://www.silesiancollections.eu/Works-of-art/Painting/Degas-Edgar-Dancers
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 م2144، (معرض تأمالت )للفنان حممد سيام ،  (:444)لوحة

 http://www.tshkeel.com/vb/showthread.php?t=46341 /املصدر

 

 حممد سيام  :اسم الفنان 

 م4931: مليالدا

 (بدون) :اسم العمل 

 م ، السعودية2144  التاريخ

 دبلوم معهد الرتبية الفنية الرياض :املؤهل الدراسي

 أكريلك ، أحبار على قماش :مكونات العمل 
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وحيملون يف جداريه مستطيلة الشكل  ،عند النظر للوحة نرى ستة أشخاص يؤدون رقصة شعبية     

وعلى  ،اللوحة كما تظهر الزخارف الشعبية موزعة يف خلفية ،ويرتدون الزي التقليدي ،الدفوف

ألوان  ،فقد استخدم الفنانواألسودمقتصرة على األبيض  ، واأللوان هنابعض أزياء الراقصني

  .برز عيون شخوصه بشكل واضحكما نالحظ أن الفنان أ  ،األكريلك مع األحبار

اصر يف فضاء اللوحة بشكل لعنل الفنان معتمدة على توزيع ،إن بنية املشهد البصري يف اللوحة     

عد الثالث ومل يهتم فالفنان هنا مل يعنى بالب ،شخوصلمع تسطيح وحتوير واختزال ل ،متساوي

 إيقاعوالتفاعل بني الشخوص يف العمل و اليت خلقها الفنان من  ،، يف حني تهيمن احلركةباملنظور

أما من حيث األلوان فقد عمد الفنان إىل  ،تنوع بني حركات الشخوصالو ،اخلطوط اللينة واملنحنية

 . نه بني األبيض واألسود، والشكل املتدرج يف لوالواضح بني أرضية العمل السوداء التضاد

والذي حاول الفنان إيصاله لنا هو إعطائنا فكرة  ،ألول الذي يشري إليه العمل الفينإن املعنى ا     

إال أن اللوحة مغرقة يف  ،فعلى الرغم من القالب املعاصر يف اللوحة ،ته اليت أخلص هلاعن تراثه وثقاف

 (اجملرور الطائفي)ويظهر ذلك يف أزياء الشخوص اخلاصة بالرقص الشعيب املعروف باسم  ،احمللية

والذي يتكون من ثوب  ،األخرىأزياء الفنون الشعبية  املختلف عن سائر ،والزي املميز الذي يرتدونه

 .ة بوال وسبتة جروليةوعقال قصب وغرت ،يسمى احلويسي

 
http://www.talyaarb.com/vb/showthread.php?t=4931 

 رقصة اجملرور الطائفي (:61)شكل 

 

وهو تأكيد الفنان على العالقات احلميمة بني شخوصها الذين  ،أيضا يظهر معنى آخر يف اللوحة     

لرغم من على او بتوزيعهم يف اللوحة وحتركهم وجتاورهم، ،أعطوا للوحته حركة وحياة وإيقاع

يفرضه علينا  ،إال أن هنالك حزنا داخل اللوحة ،اجملرورموضوع اللوحة الذي يصور مشهد من رقصة 

 .   ويف معرضه عامة  ،غياب األطياف اللونية يف لوحته خاصة
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فاللوحة هنا ، دة على نقل الرتاث البيئي للفنانيف  قدرته الشدي ،إن العمل هنا يستمد تأثريه القوي     

وصورة للخصوصية وحتدي  ،احلياتية والتارخييةمية املعاني من وجهة نظر الفنان هي رسالة قوية بأه

وعلى الرغم من احمللية الشديدة يف العمل إال أن الفنان قدمه لنا بقالب  ،للعوملة يف جانبها السليب

رائد من رواد الفن احلديث حيث تذكرنا ب  اومتأثًر ،ل جوانبهاتكعيبية بكلا لمعاصر متشرًب

 .العامة للوحة ويف عدة مقاطع اللوحة باجلورنيكا لبيكاسو يف البنية 

 

 

 
forum/com.aljsad://http29thread/4344334index/3html. 

 (441)لوحة

 يكاسوب: الفنان 

 اجلورنيكااسم العمل 

 متحف امللكة صوفيا:مكان العمل 

 م4943

 سم4531-سم3531:أبعاد العمل 

 

 

 

 

 

 

http://aljsad.com/forum29/thread3711583/index5.html
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 مقطع من لوحة اجلورنيكا لبيكاسو مقطع من لوحة حممد سيام

 

 

   

  
 مقطع من لوحة اجلورنيكا لبيكاسو مقطع من لوحة حممد سيام

                     

 

 

 التأثر يف عمل حممد سيام (:64)شكل توضيحي
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تشابها يف اقتصار كالهما على األبيض واألسود يف حني خيتلف سيام مع بيكاسو  أيضا     

فشخوص بيكاسو على الرغم من هول الفاجعة اليت تصورها  ا ويف رؤيته للحياةا وفكًرموضوًع

لوحته إال أنهم صورة لالغرتاب النفسي الغربي، فكل منهم يبدو مشغوال يف مصيبته ، فلم جتمعهم 

ذلك عن  ا شخوص سيام فيبدون متفاعلني يف اللوحة مرتابطني يف جتاورهم معربين يفحتى املصيبة أم

ا ملدرسة بغداد رتاث البيئي معلنا بذلك امتداًدلسيام يف نقله ل لقد أخلص ،معنى الرتابط يف جمتمعهم

يف ومالمح البيئة العربية  اهلجري الرتاث اإلسالمي، اليت نقلت لنا منذ القرن السادس اإلسالمية

 .صور اإلسالمي األول حييى الواسطيخمطوطات مقامات احلريري على يد امل

 

 

 

 
C:\Documents and Settings\maj\My Documents\،.htm 

 (443)لوحة

 حييى الواسطي

4243 

 مقامات احلريري

 متحف اللوفر

 

 (م4993)من تلخيص وتغفيل  :بهنسي ثر الفكر اإلسالمي وخصائصه اليت وضحهاأكما نرى      

تشريح لاء اجلسم مع إهمال لزلتلخيص ، والتغفيل يف تفاصيل وأجواضحة يف شخوصه من حيث قوة ا

أما مالمح شخوصه فهي امتداد للمالمح شخوص  .بالنسب بني األعضاء االهتمام،والتغاضي عن 

  .ةشورية بشدية أصيلة حيث تربز فيها العني اآلالواسطي فهي مالمح سام
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 لواسطي يف مقامات احلريريمقطع من ا       ع من لوحة سيام     مقط           

 

 شورية لدى كل من حييى الواسطي، وحممد سيامالعني اآل(: 62)شكل توضيحي

 

لقد ترك سيام يف أنفسنا انطباعا باجلمال حققه يف إتقانه اخلالي من عشوائية وفضفاضة الفن      

، ومتبعا منهجا نبويا مشرقا حيث قال تهفنية إسالمية بإتقانه لصنع احلديث ،مكرسا بذلك خاصية

  {ب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنهإن اهلل حي} :عليه الصالو والسالمحممد  أفضل اخللق
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 39م،ص2113السنان،/رضية برقاوي ، املصدر (: 446)لوحة

 

 رضية برقاوي :اسم الفنان

 م4963 :ميالد الفنان

 ألوان زيتية، على قماش :العملخامة 

 بكالوريوس علوم :املؤهل الدراسي
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مثقاًل حبمولته الرمزية، إذ ( برقاوي)يف حركة مشهديه ذات طابع سريالي صرف،  يأتي عمل     

تضم لوحتها شخصني غطيا بالكامل بالقماش األبيض، مما يغرقنا يف التكهن ووضع االحتماالت 

 هو ذكر أم أنثى؟ حول هوية من حتت القماش، أ

وقد رسم الشخصان بطابع تشرحيي، إذ يظهر من وراء القماش كتلة اجلسم وحركته،ويظهر      

كلتا يديه، بينما يبدو ب األيسر من عني املشاهد، رافًعا الشخص الذي يف مقدمة اللوحة يف اجلان

ه اليسرى، ورسم هذا بطرف القماش بيد لشخص اآلخر الذي يف اخللف رافًعا يده اليمنى وممسًكا ا

، ويف حميط املشهد شخوصه على خلفية سوداء من األسفلاملشهد السريالي املوسوم حبركة 

 برأسي الشخصان الواقفان صفر متدرج مع اللون البين وحميًطاالتصويري، بينما يبدو اللون األ

 .املغطيني بالكامل بالقماش األبيض

الفين، الذي شكلت لديه ( رينيه فرانسوا ماغريت)لوب لفكر وأس إن العمل هنا يعد امتداًدا     

رمزية القماش املغطي لوجوه وأجساد شخوصه، حالة فنية ظهرت يف سلسلة من أعماله الفنية، حيث 

، واليت تصور (لوحة العاشقان)خترج من هذه السلسلة اللوحة األكثر شهرة يف تاريخ الفن العاملي 

 .ألبيض، حيث تربز ثنايا القماش معامل وجهيهما من حتتهرجل وامرأة غطي وجهيهما بالقماش ا

عة من ويأخذ هذا املوضوع الذي عمل عليه يف الكثري من أعماله خلفية نفسية لدى الفنان ناب      

، تلك احلادثة غريت حياة عمره ال يتجاوز الرابعة عشر عامًاحني كان  انتحار والدة الفنان غرًقا"

وجهها الذي كانت مالبسها حيث رأى الفنان جثة والدته كاملة باستثناء لألبد، ( رينيه فرانسوا)

 يف أعماله الفنية دمة نفسية لدى الفنان ظهرت مراًراالصورة أدت إىل صملفوفة حوله، تلك 

(Drumm,2114,p1 )   

إال أن هنالك الكثري من هوية ( رضية برقاوي)وعلى الرغم من التناص الظاهر يف أعمال الفنانة 

فضاًل عن ، ف(رينيه فرانسوا ماغريت)سياق  الفنانة الذاتية اليت خرجت يف أسلوب الفنانة املختلف عن

اشتقاقات األلوان النابعة من طبيعة ذات منط ( برقاوي)التكوين املختلف، خترج لنايف أعمال 

اللون األصفر صحراوي، إذ تكثر يف أعمال الفنانة الكثري من األلوان الرتابية والبنية، كما يظهر 

رينيه فرانسوا )الساطع، النابع من طبيعة الصحراء املشمسة، وذلك على النقيض من ألوان 

 .، الباردة واليت يكثر فيها استخدام األزرق باشتقاقاته(ماغريت
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 م4923،ماغريت فرانسوا رينيه،اخرتاع احلياة (443)لوحة

 http://www.wikipaintings.org/en/rene-magritte/the-invention-of-life-3948 /املصدر

 
 م4923العاشقان، رينيه فرانسوا ماغريت، (:443)لوحة

http://www.wikipaintings.org/en/rene-magritte/the-lovers-3948-3 

 

 
 لوحة رضية برقاوي

 التأثر يف عمل رضية برقاوي  (:64)شكل توضيحي                                                  

http://www.wikipaintings.org/en/rene-magritte/the-lovers-1928-1
http://www.intofineart.com/htmlimg/image-69812.html
http://uploads4.wikipaintings.org/images/rene-magritte/the-lovers-1928-1(1).jpg
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 :يف التصوير السعودي ( شاكر حسن آل سعيد)تأثري 

، حيث اشتهر بأعماله الفنية فناني العراق تأثرًيامن أكثر (  دشاكر آل سعي)يعترب 

التجريدية املستوحاة من الفكر اإلسالمي حيث قام بتطوير فلسفة فنية خاصة به، عرفت باسم 

 ".الواحد البعد"

 :الفين يف األتي( شاكر)ويتلخص أسلوب 

  رشقات شغل الفنان بالزمن يف لوحاته، حيث تبدو لوحاته قدمية للوهلة األوىل، ولكن

 .الطالء تضيف هلا صفة احلداثة والعصرية

  كمقاومه  نسان ورائه يف عبوره هذه احلياة االاشتغل الفنان على األثر والعالمة،اليت خيلفها

ممثاًل ذلك  من آثار وبقايا وعالمات تدل عليه وذلك عرب ما يرتكه  ،من اإلنسان لفعل الزمن

 .مات اإلنسانية يف لوحاته حبائط مدينة، مفتوح جلميع العال

 كتابية، بذلك داللته ال ه، الشكل اجلمالي اجملرد، منتزًعايأخذ احلرف العربي يف لوحات

 .ذا بنية تشكيلية ليكون بذلك أثًرا داللًيا وعالماتًيا

  وأدرجهما كقيم بصرية يف أعماله التشكيلية(احلرف، والعدد)مجع الفنان بني ،. 

ز يف الفن العربي عامة، ويف التصوير السعودي خاصة، ه احلرويف املميهوقد أثر شاكر بتوج

 :ويظهر التأثر بأسلوب الفنان يف نتاج عدد من الفنانني السعوديني كالتالي

 عبد الرمحن مغربي-4

 عبد العزيز عاشور-2
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 443م،ص2144عاشور،/مغربي، املصدر عبد الرمحن للفنان  (:449)لوحة 

 

 عبد الرمحن مغربي  :اسم الفنان

 م4934 :ميالد الفنان

 من جمموعة ذاكرة اجلدار  :عنوان العمل

 م2113:تاريخ العمل

 حفر على خشب ومواد خمتلفة  :خامة العمل

 سم11x11 :مقاس العمل

 ماجستري نقد وتذوق فين :الدراسي املؤهل
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من لوحاته روح  بأثر شاكر وعالميته حيث محلت الكثري( عبدالرمحن مغربي)تأثر الفنان 

شاكر بني جنباتها، حيث تطالعنا لوحته اليت تأخذنا إىل أزمان خمتلفة، من جمموعته اليت بات 

، متخذًا فيها من حديث الغائر والبارز (بذاكرة اجلدار)اجلدار هاجسًا فيها، إذ مسيت اجملموعة 

بعد عني، حيث بنيت  أثًرا يها عوامل التعرية، لتحيلهاسبياًل يقودنا إىل الذاكرة اليت تكالبت عل

ق جتريدي، عمد الفنان فيه إىل تقسيم لوحته  إىل قسمني خبط متعرج ومنكسر من اللوحة يف نس

احليز األكرب من اللوحة، والذي  ة اليسرى، إذ حيتل القسم العلوي الناحية اليمنى ومنحنيًا من الناحي

يف اللوحة، حققه الفنان بزيادة  لونًيا خلق القسم السفلي توازًنا أخذ اللون املصفر الباهت، يف حني

 مستطيل طولي باللون البين احملمر   كثافة وقتامة اللون البين احملمر يف األسفل، كما يطالعنا

ممتد إىل أسفل اللوحة، يقابله مربع بذات اللون  يف اجلانب األيسر حيث تداخل بينهما احلروف 

ويواجهنا حريف الياء املمدود والفاء فوق املربع يف اجلانب األيسر حبجم أكرب عن  البارزة والغائرة،

، ثم يفاجئنا بذلك اخلط (1، 3)بقية احلروف، كما نرى على املستطيل يف اجلانب املقابل الرقمني 

     .  بني عناصره ستطيله ومربعه، مما خلق وحدًة وتآلًفااحملزوز بقوة يف منتصف اللوحة ليجمع بني م

 :ويظهر التأثر يف هذه اللوحة بأسلوب شاكر الفين يف التالي 

  اتبع الفنان ذات األسلوب من حيث تعمد افتعال الصورة احلائطية ، واصطناع األثر على

 . اللوحة بواسطة اخلز واحلفر واخلدوش

 إلحداث األثر، وهي ذات اخلامة اليت استخدمها ة اخلشب، غالبًا ماعمل شاكر على خام

 .غربيامل

  يأخذ احلرف العربي، يف بنيته  اجلانب العالماتي واألثر الباقي، لدى املغربي، دون أن حيمل

 . يف حروفيته( شاكر)داللة لغوية، وهي ذات البنية اليت اعتمدها 

  يف سطحه التصويري، متامًا مثل شاكر(احلرف، والعدد)جيمع الفنان بني ،. 

بشاكر يف أسلوبه إال أننا نرى أن هوية الفنان واعتزازه تأثر ( املغربي)وعلى الرغم من أن 

ببيئتة احمللية ظاهرًا وجليًا يف هذا العمل، حيث عكس الفنان فيه بيئته احمللية، فالعمل هنا 

ثارها لكتابية الثمودية، املنتشرة يف شبة اجلزيرة العربية والباقية آيعيدنا إىل ذاكرة النقوش ا

حاول الفنان فيها مقاربتها، لتصبح كأنها للوهلة  األوىل، حجرًا أثريًا على جباهلا، حتى األلوان 

 . يف متحف، حمماًل بعبق احلكاية الثمودية
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 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=482833 /املصدر

 

 

 

 
 مغربي عبد الرمحن: لوحة الفنان 

 

 

يوضح (: 32)شكل توضيحي

من النقوش ( المغربي)استلهام 

المملكةاألثرية الصخرية في   
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 للفنان  عبد العزيز عاشور(: 421)لوحة

 http://www.ashourart.com/gallery4.htm/املصدر

 

  عبد العزيز عاشور :اسم الفنان

 م4964 :ميالد الفنان

 املاء من جمموعة جسد :عنوان العمل

 م2114:تاريخ العمل

  ألوان أكريليك على قماش :خامة العمل

 3351x3351 :مقاس العمل

 

http://www.ashourart.com/gallery3.htm
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، فكر وتقنية شاكر، حيث تطالعنا (عبد العزيز عاشور)ويف ذات الفلك، حتمل أعمال      

الريح وقال مثقلة مبلمس اجلدار املتكلس األبيض، والذي حنتته " جسد املاء"لوحته من جمموعة 

الرياضية، اليت ، حاماًل يف جعبته الكثري من العالمات والدالالت فيه كلمته حنًتا وحًزاالزمن 

حداثيات الديكارتية، حيث تبدو اخلطوط املتقطعة كقياسات حملاور سينية نراها يف أنظمة اإل

وصادية، تبدأ من اجلانب األمين ملنتصف اللوحة صعودًا بشكل مائل إىل وسطها، أما احملور 

بشكل مائل إىل اليسار مقاربًا ملنتصفها،  دأ من منتصف اللوحة السفلي صعوًدافيباآلخر 

يت وجبانب احملور نشاهد شكاًل هندسيًا ملربع صغري، وحتتضن اللوحة الكثري من االشارت ال

ما غالًبا ( ، واألسهم وعالمات اإلكسحداثيات الديكارتيةفاإل( )شاكر)تتقاطع مع اشارات 

، واليت أخذت مساكات )=(، كما نشاهد أيضًا عالمات اليساوي (شاكر)احتضنتها لوحات 

خمتلفة يف اللوحة ، ويزخر نطاق الفنان التوليفي بالكثري من اإلشارات حيث تبدو عالمة 

كما تقابلنا شفرات ضمنها الفنان يف لوحته فيما . وكأنها حتديد لنقطة ما فيه( ×)اإلكس 

نتجات اإلستهالكية، إنها اشارت للزمن والعصر الذي يعيشه ، الذي حتمله امل(الباركورد)يشبه 

رمز يدل على األلفية أكثر من رمز مشكلة  الفنان زمن األلفية الذي خرج العمل فيه، وال

،حيث واجه العامل مشكلة انتقال احلاسب من خانتني إىل أربع (y2k)، رمز( م2111)العام

من عمق ذاكرة الفنان احمللية، فقد محلت  خانات، أما يف األعلى فهنالك رمز يبدو خارجًا

م، 2111أسكوبي، " )ما يأتي يف نصوص التوسل والذي غالًبا"حلرف الياء  النبطيلوحته النقش 

، وتأخذ األلوان ثقاًل يف أسفل اللوحة من حيث تعددها مابني األسود، واألزرق، والقليل (29ص

أللوان ختبو يف األعلى لصاحل األبيض، الذي من األمحر، واألخضر، والربتقالي، ثم تبدأ سلطة ا

 .يف اللوحة حققه الفنان باأللوانعلى اللوحة عامة مما خلق اتزاًنا طغى 

يف األسلوب، فهو هنا اليلغي هوية الفنان الذاتية  لتأثر هنا ال يعدو أن يكون تأثًراإن ا     

بالرغم من تأثرها به، كما أن هوية الفنان ( شاكر)الظاهرة يف املعاجلة التكوينة املختلفة عن 

 للعصر والزمن الي يعيشه الفنان البصرية اليت تعد إفراًزا الفنان االجتماعية ظاهرة يف رموز

، دلياًل على السياق الزمين الذي خرج فيه العمل (م2111)فنحن هنا نرى رمز  مشكلة العام 

 تاريخ شبة اجلزيرة العربية ظاهًراكما نرى هوية الفنان التارخيية، اليت تنم عن ارتباط الفنان  ب

اخلط  ظهر إذ، كقيمة بصرية يف لوحته،يف  استخدام الفنان حلرف الياء من اخلط املسند

 .األثرية يف جنوب اململكةالصخرية يف العديد من الرسوم  املسند
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 حروف العربية باخلط املسندلاملرادف ل(63)شكل

-http://www.qudamaa.com/vb/f38/%D8%A7%D9%82%D8%AE%D8%B7 املصدر

%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B3%D9%83%D8%AF-33338/ 

 

 

 
 لوحة ألفنان عبد العزيز عاشور

 

 الياء من اخلط املسند يف لوحة عبد العزيز عاشوريوضح استلهام حرف ( : 63)شكل توضيحي

http://www.qudamaa.com/vb/attachments/f35/11550d1268027715-الخط-المسند-1..jpg
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 التأثر لدى حممد مغربي ، وعبد العزيز عاشور (:66)شكل توضيحي

 لوحة عبد العزيز عاشور 

م، 3994شاكر حسن ال سعيد،(: 343)لوحة

-http://universes-in/المصدر

universe.org/ara/nafas/articles/4228/shakir_hassan_al_said/

28/photos 

 

 

  

 م 3992شاكر حسن ال سعيد، تأمالت موضوعية ،(344)لوحة
-http://universes-in/المصدر

universe.org/ara/nafas/articles/4228/shakir_hassan_al_said/photos/28 

 

 

محمد مغربيالفنان لوحة   

http://universes-in-universe.org/ara/nafas/articles/2008/shakir_hassan_al_said/photos/05
http://universes-in-universe.org/ara/nafas/articles/2008/shakir_hassan_al_said/photos/05
http://universes-in-universe.org/ara/nafas/articles/2008/shakir_hassan_al_said/photos/05
http://universes-in-universe.org/ara/nafas/articles/2008/shakir_hassan_al_said/photos/05
http://universes-in-universe.org/ara/nafas/articles/2008/shakir_hassan_al_said/photos/08
http://universes-in-universe.org/ara/nafas/articles/2008/shakir_hassan_al_said/photos/08
http://universes-in-universe.org/ara/nafas/articles/2008/shakir_hassan_al_said/photos/08
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 43،ص،بم2113السنان،/ عبد اجلبار اليحيا، املصدر (:424)لوحة

 

 عبد اجلبار اليحيا :اسم الفنان

 م4944: ميالد الفنان

 شيخوخة :عنوان العمل

 م4934:تاريخ العمل

  على قماش ألوان زيتية :العملخامة 

 31x31:مقاس العمل



011 

 

، يف طابع جتريدي ال خيلو من الرمزية يف مضمون (شيخوخة)املعنونة مبسمى ( اليحيا)تربز لوحة      

 فيها ، حيتل، تطالعنا مساحات من األلوانوعامودًيا جوهره، فعلى مساحات مقسمة رأسًيا العمل ويف

هذه  كبرية من اخللفية، حيث استخدمه الفنان بصفته األولية دون مزج  ويعرتض حيًزااللون األمحر 

فقي، حيث اختار هلا اليحيا اللونني مساحة يف أسفل اللوحة لونت بشكل أاملساحة احلمراء 

، واألسود الذي ظهر فقية مستطيلة الشكل، واللونايدين، األبيض الذي احتل مساحة أاحمل

 ينسانإشكل  ،األيسر من عني املشاهد، كما يظهر بشكل رأسي يف اجلانبكمساحة رأسية 

نساني بطابع  الشكل اإل رسم و يأخذ بؤرة االهتمام يف العمل الفين، إذ بالغ الفنان يف استطالته،

نسان قسم فقية، فاجلزء السفلي من جسم اإلوأإىل مساحات رأسية ( اليحيا)هندسي، حيث قسمه 

مستطيلني،حيث يظهر يف املستطيل األيسر مساحتان متجاورتان بشكل ميرتي  إىل يبشكل س

 باإلضافة إىل استخدام الفنان للخطوط املنحنية، يف رأسي من اللون األصفر واألزرق بصفتهم األولية،

نساني باللون األسود مع احنناء للظهر وذلك يف استعارة جذع الشكل اإل( اليحيا)حني رسم 

نسان اجملرد، تبدو تبدو اليد اليسرى مضمومة جلسد اإللشيخوخة،يف حني صورية حلالة ا تشخيصية

اليد اليمنى ممدودة ويظهر فيها الكف بشكل مقبوض، وذلك يف تعبري داللي ونفسي يوحي بعجز 

االنسان يف شيخوخته وقلة حيلته، وتظهر مساحة باللون األصفر الشفيف الذي يظهر من خلفه اللون 

أراد بذلك الرتكيز اللوني على هذه املنطقة إحالتنا إىل ( اليحيا)، وكأن راألسود يف منطقة الصد

دائًما ماتعرب عنه من دالالت قلبية ختتزل فيها ذاكرة من نوع آخر ، ذاكرة املشاعر والعوطف، اليت 

لقد خلق . النسان يف هذه املرحلةلما تكون أكثر قوة يف مرحلة الشيخوخة، من الذاكرة العقلية 

يف لوحته إيقاعًا من نوع خاص، يظهر جبماليات املساحات املتزنة وبالعالقات اخلطية اللونية ( اليحيا)

 .املتباينة

، إذ رائد املدرسة التجريدية اهلندسية( بيت موندريان)سلوب واللوحة هنا تبد متأثرة بروح وبإ     

 :يف عدة نقاط( موندريان)تتوافق مع أسلوب 

، من حيث خلق العالقات الشكلية بواسطة سلوبهوبإ( موندريان)حة بلو( ايحيال)تلتقي لوحة -4

 .حات العامودية والرأسيةااملس

، بصفتهما األولية (األزرق، واألمحر، واألصفر)اجملموعة اللونية األساسية ( اليحيا)استخدم -2

اللونية اليت اشتهر ، وهي ذات اجملموعة (األسود، واألبيض)دون مزج، باإلضافة إىل اللونني احملايدين 

 .وذات األسلوب يف استخدام اللون دون مزج( بيت موندريان)بها 
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شكاًل عمد فيه الفنان إىل التقسيمات التقاطعية ( اليحيا)يأخذ التجريد يف هذه اللوحة لدى  -1

بني الرأسي واألفقي، وتتخلل هذه التقسيمات مستطيالت ومربعات حادثة، ختلق تكافًؤ يف 

 (.موندريان)نًا يف الفراغات، وهو ذات النمط التجريدي الذي اشتهر به املساحات واتزا

هوية الفنان الذاتية واضحة ومواكبة للفن العاملي، فمعاصرة  روًحا( اليحيا)ويأخذ التأثر لدى 

، مما ينم عن اطالع الفنان على (الرمزي، والتجريدي)بني أسلوبني ( اليحيا)وظاهرة إذ جيمع 

ذلك جياد صيغة خاصة بالفنان، كما أن هوية الفنان اجملتمعية ظاهرة، وإوالتجارب العاملية 

 نابع من مرجعية اجتماعية ودينية ، واليت أبرزها حبسمن خالل طرحة لقضية الشيخوخة

ن على الرغم من وه لحكمة واملعرفة الروحية والعقليةكمصدر ل( الشيخوخة)علي من قيمة ُت

 .من احننائه على الرغمل املبالغة يف استطالة اجلسد هذا املعنى من خالاجلسد، إذ برز 

 

 
 4924بيت موندريان،خليط من األصفر واألمحر واألزرق واألسود،  :(421)لوحة

 /http://pinterest.com/pin/333834382283373323/املصدر
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 التأثر يف لوحة عبد اجلبار اليحيا( :63)شكل توضيحي 

 
 لوحة عبد الجبار اليحيا

 
 لوحة بيت موندريان

تطابق في الجزء السفلي من اللوحة  

 وتطابق في البناء التركيبي
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 421م،ص2141الرصيص،/ زهري الطولة، املصدر (:423)لوحة 

 

  زهري طولة: ألفناناسم 

 م4963: ميالد الفنان

  الدرة :عنوان العمل

 على قماش  يتيةألوان ز :خامة العمل
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يف وحشية اللون واألسلوب، تطالعنا ًقا ويف فضاء صوري متشح بطالقة االنفعاالت التعبريية، ومغر     

، واليت تصور حادثة مقتل الدرة، حيث عمد الفنان إىل رسم األب وهو ميسك بيده (الطولة)لوحة 

اللون ( لطولةا)، إذ استخدم حيث لونت أجسادهم باللون األمحر القانياليمنى ابنه الذي جبانبه، 

األمحر بصفته األولية دون مزج، وذلك يف تعبري صارخ عن دموية قتلهما واستشهادهما يف 

أما معامل شخوصه فقد رمست بتسطيح شكلي مع انضمام جسديهما وانكماشهما  ،(م2111)عام

إىل ، وذلك يف تعبري عميق عن حالة اخلوف وانتظار القدر احملتوم، أما اخللفية فقد عمد الفنان 

تقسيمها إىل نصفني بشكل متعرج مائل من الزاوية العلوية اليمنى إىل الزاوية السفلية اليسرى، وقد 

اختار الفنان للنصف األيسر اللون األزرق، مما خلق عالقة لونية تصادمية بني األجساد احلمراء ذات 

اللون األسود، لتكتمل احلالة اللون الفاقع واخللفية الزرقاء، وأما النصف اآلخر فقد اختار له الفنان 

 .االنفعالية والتعبريية بسوداوية املوقف، وهول الفاجعة

ة الوحشية هنري ، فاللوحة هنا تذكرنا بشخوص رائد املدرسإن التأثر هنا يأخذ شكاًل واضًحا     

 ما ختار هلا اللون الواحد، حيث قدم شخوصه ذات اللون الواحد يف سلسلة من ماتيس اليت غالًبا

يف عدة  (ال موزيك)أعماله الفنية،إال أن اللوحة هنا ميكن مقاربتها إىل لوحة الفنان هنري ماتيس 

 :نقاط

 ىل تقسيم لوحته إ( الطولة)، ففي حني عمد سيم اخللفية يف اللوحة إىل لوننيمن حيث تق

 .إمنا بشكل أفقي(ماتيس )، نرى ذات التقسيم لدى بشكل متعرج طولًيا

  عالقة لونية تصادمية بني  ية اللون األزرق يف األعلى خالًقا تقسيمه للخلفيف( الطولة)اختار

  ق يف اخللفية، وذلك هو ذات البناءاألزرامللونني باألمحر، وبني اللون حدة لون شخوصه 

 .وذات العالقة اللونية اليت اعتمدها ماتيس

 ذات األسلوب  اعتماده يف حتديد شخوصه بإبراز اخلط الكونرتي باللون األسود، وهو

 .(ماتيس)املعتمد لدى 

  من أشكال لرغم من التأثر الواضح يف لوحة الطوله إال أن التأثر هنا يأخذ شكاًلوعلى ا     

هنا ال يكتفي بالعمل يف فلك الوحشية بل تربز ( فالطولة)، املعاصرة والتجريب احململ باخلربات

والتعبريية اليت ظهرت يف رمسه ملالمح األوجه ثقافته بدمج أسلوبني خمتلفني من الوحشية، 

اخلائفة واملستغيثة وذلك يف إطار هويته الذاتية املميزة، كما تربز هوية الفنان  االجتماعية، يف 

 .تناوله لقضية من قضايا اجملتمع ، وهي قضية استشهاد الدرة اليت هزت العامل العربي 
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 م ، زيت على قماش، متحف األرميتاج، روسيا4941 هنري ماتيس، ال موزيك ، (:426)لوحة

-http://www.encore-editions.com/henri-matisse-european-master-painter-music /املصدر

3932/canvas 

 

 

 

 

  

 التأثر يف عمل زهري الطولة(: 63)الشكل التوضيحي 

 
 لوحة زهري الطولة

م الخلفية، وفي الشخوص وفي يال حظ التشابه في تقس

 تحديد الشخوص باألسود
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 عبد احلليم رضوي (:423)لوحة

 43م، ص2113السنان،/ املصدر

 

  عبد احلليم رضوي    :اسم الفنان

 م4949 :ميالد الفنان

 بدون   :عنوان العمل

 زيت على قماش :خامة العمل

 هـ4114: تاريخ العمل
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فرشاة، تطالعنا لوحة الفنان وبنهج فين تأثريي، يتجلى فيه احلضور امللمسي القوي لضربات ال     

زهرية حتلت باللون األزرق الغامق  وضعت ، بثلة من ورود زهرة دوار الشمس يف م(احلليم رضويعبد )

ها قواعد خبيوط مدالة، خالف الرضوي يف رمس  مغطاة  مبفرش، مزدانة أطرافه ،على طاولة خشبية

املنظور، حيث تبدو الطاولة  وكأنها ستؤول للسقوط حنو األمام، وبتمازج شفاف بني املزهرية 

احلاملة لزهور دوار الشمس، وبني زهرة مميزة يف رمسها، من حيث  شكلها وحجمها الذي بالغ فيه 

 بؤريًا يف اللوحة الرضوي مما ينم عن روح فنية سريالية، وهو بذلك جيعل زهرته املبالغ فيها مركزًا

سردية تصويرية تراثية، حتكيها الزخارف الشعبية،اليت أعاد ( زهرته املميزة)حيث تطالعنا يف ثنايا 

باإليقاع ( الرضوي)الرضوي دراستها، وقام بتبسيطها واختزاهلا، ليمنحها روحًا جديدة، وال يكتفي 

وية العلوية اليمنى، وهي الزخريف الرتاثي يف ثنايا زهرته املميزة، بل تطالعنا اخللفية بدائرة يف الزا

حتتضن مفردات تراثية، تبدو وكأنها جزء من قطعة من النسيج الشعيب السعودي، ويطوف حوهلا 

اللون األصفر، بلمسات فرشاة قوية ذات حس فين تأثريي ، وذلك يف عدة مدارات تأخذ بالتوسع 

من األلوان، بني األصفر  اتبايًنم إيقاًعا( الرضوي)وقد خلق لنا واإلمتداد يف فضاء اخللفية الصفراء، 

الصريح واألمحر والربتقالي يف زهور دوار الشمس، وبني األخضر واألزرق الغامق يف املزهرية ومفرش 

 اقوًي لو من السريالية، يعطينا انطباًعاال خي يالطاولة، إن الداللة التعبريية لعامل الرضوي التأثريي الذ

املميزة ذات  ة من خالل مبالغة الفنان يف زهرتهربز هذه الداللعن عشق الفنان لرتاثه احمللي، إذ ت

الطابع الرتاثي الشعيب، إذ تعكس هذه املبالغة يف احلجم والشكل القيمة الكبرية والعالية هلذا 

 .الرتاث يف نفس الرضوي

،الذي عشق زهور دوار (فان كوخ)يف عمله السابق يتناص مع الفنان العاملي ( والرضوي)     

رمسه يف سلسلة متعددة من لوحاته، وميكن توضيح التأثر لدى الفنان  ختذها موضوًعامس، واالش

 :عبد احلليم الرضوي يف التالي

  ورمسها (فان كوخ)، واليت ال طاملا عشقها (زهور دوار الشمس )موضوع اللوحة األساسي ،

ومن أغلى اللوحات يف  أكثر من مرة،واليت تعد من العالمات الفارقة واملميزة يف تاريخ الفن،

 .العامل

  والذي (فان كوخ)، وهو اللون املفضل لدى (الرضوي)طغى اللون األصفر  املشع على لوحة ،

، ويف غريها من لوحاته، حيث يعرب فان (لزهرة دوار الشمس) استعمله يف سلسلة أعماله 

 لي كثرًياتلح ع الفكرة: " كوخ عن عشقة للون األصفر يف رسالته األخرية ألخيه ثيو بقوله
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متص ا  أنا أيها اللون األصفر يافهل استطيع أن ال أفعل، إنها كامنة يف زهرة دوار الشمس، 

من شعاع هذا الكوكب البهيج، أحدق وأحدق يف عيين الشمس حيث روح الكون حتى 

 (.م2144حممود،" )حترقين عيناي

  حيث التقنية  الذي اشتهر به، وذلك من ،(فان كوخ)مع أسلوب  أيًضا( لرضويا)وتتفق لوحة

 فيما يشبه املسارات اخلطية الرسم، على سطح املتبعة،إذ تظهر ضربات الفرشاة القوية

  .دون ملسها يث ميكن اإلحساس مبلمسها  بصرًياحب

 

  
 م،3888وردة 34فان كوخ، مزهرية مع (: 348)لوحة

 http://commons.wikimedia.org /المصدر
/wiki/File:Vincent_Willem_van_Gogh_348.jpg 

 م3889ة من دوار الشمس، فان كوخ،رمزهرية مع خمسة عشر  زه(: 349)لوحة
 http://www.d-alyasmen.com/alhalm/33.htm- /المصدر

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Vincent_Willem_van_Gogh_128.jpg
http://www.mthaf.com/IMG/arton129.jpg
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 م،3888وردة 34مع فان كوخ، مزهرية 

 http://commons.wikimedia.org /المصدر
/wiki/File:Vincent_Willem_van_Gogh_348.jpg 

 م3889مزهرية مع خمسة عشر  زهوة من دوار الشمس، فان كوخ،
 http://www.d-alyasmen.com/alhalm/33.htm/المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 عبد احلليم رضوي :لوحة

 43، ص،بم2113السنان،/ املصدر

 

(: 39)توضيحيشكل 

التأثر لدى الرضوي بفان 

 كوخ

http://commons.wikimedia.org/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Vincent_Willem_van_Gogh_128.jpg
http://www.mthaf.com/IMG/arton129.jpg
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ة بعينها، إىل التأثر والتمثل لوح، يتجاوز التأثر ب(الرضوي)لدى ( بفان كوخ)وترى الباحثة أن التأثر 

الفين، يرى تلك الدوامات اليت تطوف حول ( الرضوي )، فاملتطلع لنتاج (فان كوخ)سلوب الفنان با

ترى أن هذه ، إال أن الباحثة بها حالة خاصة ومميزة خالًقااله، تتكرر مراًرا يف لوحاته أشك

، حيث ظهرت هذه (فان كوخ)زهرة دوار الشمس املتوالدة من رحم لوحات الدوامات هي متاما ك

على  دو أن تأثري هذه اللوحة كان قوًيا، ويب(بالنجومليلة مليئة )الدوامات يف لوحة فان كوخ الشهرية 

و اهروح الرضوي الفنية، وظلت تلح عليه باخلروج، فاه( فان كوخ)، فقد المست دوامات (الرضوي)

 .يرسم الدوامات يف مجيع أعماله حمملة بلمسات الفرشاة القوية، وبالكثري من تأثريية فان كوخ

بفان )رغم من تأثر الرضوي هويته الذاتية مميزة ومتفردة، وعلى الف ننا نرى هوية الفنان ظاهرةإ       

، يأخذ (بفان كوخ( )الرضوي)،إال أن الرضوي استطاع أن خيرج ببصمة مميزة، فتأثر (كوخ

بني أكثر من أسلوب بني ( الرضوي)شكاًل من التأثر اإلجيابي والذي ينم عن ثقافة واسعة، إذ جيمع 

وذلك عرب  يشبه سوى الرضوي، ال ، مما يعطي خلًقا فنًيا جديًدا(رمزيسريالي، والالتأثريي وال)

على  ان كوخ حيث يغدو اآلخر هنا حمفًزاعن صور ف لصور جديدة منفصلة متاًما( الرضوي)توليد 

، تدور حول النجوم بالسماء (ليلة مليئة بالنجوم)يف ( فان كوخ)اإلبداع واخللق، فإن كانت دوامات 

مايستحق أن ُيدار يف احلياة ( فان كوخ)سيادة يف عمله، وذلك بعدما مل جيد لتكون هي بؤرة لل

تستحق  تقدات، واملقدسات يف ضمري الرضوي يف املقابل هنالك الكثري من املعاني واملعحوله، إال أنه 

وبالكثري  اثية املستمدة من بيئته السعوديةأن يطاف حوهلا، وقد عرب عنها الرضوي باألشكال الرت

من  وعمارة تقليدية، وبالكثري أيًضا  ملفردات اليت تنقل صورة جمتمعه من رقصات شعبية،من ا

الذي احتواه، فأخذ الرضوي على مبنزلة السياج املفردات والرموز الدينية، واليت كانت يف جمملها 

 .بدواماته التأثريية الشهرية  عاتقه مهمة تكرمية، وذلك عرب الدوران حوله
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 يوركوم، متحف الفن احلديث، ني4339ليلة مليئة بالنجوم، فان كوخ،  :(441)لوحة

 /http://famedartists.net/vangogh /املصدر

 

 

 
 هـ4114عبد احلليم رضوي، :(444)لوحة

 (49،ص،بم2113السنان،/)املصدر

شكل 

(: 31)توضيحي

الدوامات لدى 

كل من فان 

كوخ، وعبد 

 احلليم رضوي

http://famedartists.net/vangogh/images/the-starry-night-1889-oil-on-canvas.jpg
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  ابراهيم النغيثر  :اسم الفنان

 م4936 :ميالد الفنان

 لقاء :عنوان العمل

  على قماش  ألوان زيتية :خامة العمل

 م2114: تاريخ العمل

 

 

 
 للفنان ابراهيم النغيثر، معرض إحياءات :(442)لوحة

 م2114اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون،/ املصدر
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اًرا ، واليت تأخذ من التعبريية دث(لقاء)لوحة النغيثر  يف حلم بصري مساوي أزرق، تطالعنا     

لرئيس واملركز السيادي يف هذا اللقاء يف اليدين فقط، واليت تعترب املكون ا  هلا، خمتزًلة تشكيلًيا

املزينة  يف أعلى اللوحة، ويد املرأة بيد الرجل اللقاء، هذا ( النغيثر)،حيث يلخص اللوحة

 مع املناخ اللوني يف أسفل اللوحة كم باللون الكاديوم األزرق ،املتمازج باألسوار،واليت تظهر من بني

وينبع تلخيص الفنان للقاء باليدين، ملا هلا من دالالت للقاء ختاطب الوجدان والالشعور، حيث تتقارب 

املتلقي إكمال النص البصري، حمقًقا ذلك بذلك ملخيلة  دين، ولكنها تبقى متقاربة، تارًكاالي

مكتمل والالنهائي ، يف حلة تعبريية تتوائم مع جتليات اللون األزرق، لتكتمل دائرة ات الالجبمالي

، ويغذي املوضوع حيث الضوء هنا يعزز البناء التشكيليبالضوء،  ةاحللم يف وسط اللوحة املشع

بدا من عقد دوار الشمس، الذي  ية والرمزية، واليت تتوالد أيًضاالفين ويشحنه بالدالالت التعبري

إىل منبعه ذالك اإلناء األمحر يف اجلانب األيسر السفلي من اللوحة،  متسلاًل بني اليدين، ومتدلي ا

رتاث الشعيب فقط يف هذا لوالذي حييلنا إىل الذاكرة الرتاثية الشعبية احمللية، وال يبدو عشق الفنان ل

املكون، بل تطالعنا اخللفية ذات اللون األزرق بتدرجياته االشتقاقية متمازجة مع احللي املستقاة من 

 .   الرتاث الشعيب احمللي

 للفنان مايكل أجنلو( خلق آدم)حة ويظهر التناص يف لوحة النغيثر بوعي أو بدون وعي باللو

اليدين من الكتاب املقدس، وعلى الرغم من أن  يت تصور قصًصا، والكنيسة السيستاناملوجودة يف 

صبح ايقونة متداولة يف ء املختزل بات األكثر شهرة، حتى أن هذا اجلزمتثل جزء من اللوحة، إال أ

أخذت هذة ( نوكيا)ومن اجلدير بالذكر أن شركة اإلتصاالت هوليود، )اإلعالم، ويف أفالم 

 .االرمزية لليدين عالمة جتارية هل

، إال أن التأثر (مخلق آد)مع لوحة( النغيثر)وعلى الرغم من تشابه الطرح الفكري يف لوحة 

للمخزون الفين، يف قالب شكلي وإطار فكري خمتلف، ينم عن ذاتية الفنان  هنا يأخذ طرًحا

مل يكتفي مبخزونه الثقايف الفين، بل طرح يف لوحته خمزونه ( النغيثر)وهويته املستقلة، كما أن 

حتكي عن  ألشكال املرئية الرتاثية، اليتالعديد من ا، حيث تطالعنا اثيةالرتاثي النابع من هويته الرت

، والذي هو عبارة عن إناء (دوار الشمس)يطالعنا اإلناء اململوء بورود زهرة الفنان وجمتمعه، فبيئة 

الطاسة، الغضارة، ) سميات عدة منهاتراثي يستخدم يف الكثري من مناطق اململكة ويعرف مب

باإلضافة إىل اخللفية اليت صاغ فيها الفنان احللي الشعبية بإيقاع وترديد  ،(69)شكل( والسحلة

 .مجالي وفين 
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 (69)شكل

http://www.alhofair.com/vb/showthread.php?t=9337 

 
 
 
 
 
 

 
 ، مقطع من لوحة النغيثر(34)شكل

 

 

 

 

 

http://www.alhofair.com/vb/showthread.php?t=9337
http://www.3zotie.com/uploads/
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 م4342-4313خلق آدم ، مايكل أجنلو،  :(444)لوحة

 http://univers-art.arabfunart.com/angelo.html /املصدر

 

 

 

 يظهر التاثر بالفكرة لدى ابراهيم النغيثر(: 32)شكل توضيحي

 

 

 
 ابراهيم النغيثر: لوحة
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 مليح عبد اهلل(: 441)لوحة

 https://twitter.com/Mulaiih/media /املصدر

 

 مليح عبد اهلل   :اسم الفنان

 م4936 :ميالد الفنان

 م2142من معرض فن الريشة : تاريخ العمل

 ريوس حاسب آلي وبكال  :املؤهل الدراسي
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 حتمل على كفها األمين محامة امرأة (مليح)ومن خالل روح املدرسة التعبريية، تصور لنا الفنانة      

 نصر السيادي  واملركزي يف اللوحةحيث أخذت احلمامة اللون الرمادي، و تعترب املرأة هي  الع

حنو اجلانب تطالة الرقبة واألنف، وبصغر الفم، يف حني يأخذ شعر املرأة بالنزوح وتتميز املرأة باس

النون واضًحا  وتعلوه الزخارف احلروفية باللون األبيض، إذ نرى رسم حرف ، األيسر من عني املشاهد

من بينها، كما نرى يف اجلانب العلوي األمين دائرة مشعة باللون األصفر،حتمل مسات الشمس 

 ا تربز العالقات اللونية الناجحةالساطعة، حتوي بداخلها محامة أخرى لونت باللون البنفسجي، كم

 لبنفسجي البارد، وحتملاليت خلقتها الفنانة عرب التضاد اللوني بني اللون األصفر احلار، واللون ا

اللوحة يف اجلانب األيسر كتابات باللون األسود حلروف عربية خبط املسند،ومن حيث البناء 

الرتكييب للوحة، فقد عمدت الفنانة إىل تقسيم اخللفية رأسًيا ليصبح هنالك جزئني، جزء ممتد 

املرأة بثوبها  مست  فوقهور كشريط طولي باللون البنفسجي، واجلزء األكرب باللون األكر املصفر،

 .البنفسجي  مما خلق ترديًدا مجالًيا لونًيا مع اجلزء البنفسجي من خلفية اللوحة

واللوحة هنا تعيدنا إىل أسلوب الفنانة السعودية تفريد البقشي، خاًصة مع إحدى لوحاتها اليت      

لسبع سنوات،وميكن توضيح مبا يقارب ا( مليح) ، أي أنها تسبق لوحة الفنانة(م2116)رمست يف عام

 :التأثر يف التالي

  تدور الفكرة الرئيسية يف العمل حول املرأة اليت حتمل على كفها األمين محامة، وهي ذات

 .الفكرة التعبريية لدى تغريد
  تطابق شبه كلي يف البناء الرتكييب ويف ترتيب العناصر من خالل االعتماد على املرأة

 .دووضع الشمس يف اجلزء األمين العلوي من عني املشاهكعنصر سيادي يف وسط اللوحة،
  شبه التطابق يف اختيار مالمح املرأة، من وجه بيضاوي ودقن مستدق وأنف طويل وفم غاية

 .يف الصغر
  تطابق تعبريي يف االستطالة املقصودة لرقبة املرأة، وتطابق كلي يف رسم قصة الثوب املقوسة

 .حول الرقبة

للهوية الذاتية  ، إال أن هنالك بروًزا جلًيا(مليح)التأثر الواضح يف عمل الفنانةوعلى الرغم من      

للفنانة من خالل الطرح اللوني الشاعري والغنائي املتميز، ويف انسيابية اخلطوط وحريتها املتميزة مما 

الفنانة  خاًصا ومميًزا بالفنانة، كما نرى اهلوية التارخيية ظاهرة من خالل استخدام أسلوًبأ خيلق
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للحروف العربية للخط املسند كقيمة بصرية يف اللوحة، حيث ظهر اخلط املسند يف العديد من 

    .الرسوم الصخرية املنتشرة يف جنوب اململكة

 

 
 للفنانة تغريد البقشي: لوحة

    http://www.bagshiart.net/2116.htm /املصدر

 
 مليح عبد اهلل: لوحة

 https://twitter.com/Mulaiih/media /املصدر

 

(:    34)شكل توضيحي

الفنانة مليح التأثر يف عمل 

 عبد اهلل
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سبق من استعراض حتليلي لصورة اهلوية يف التأثر املقتدي باآلخر، نرى بأن هنالك  خالل ما ومن     

من عمل خالل العملية التفاعلية  يربز هذا التسلسل من تسلساًل تارخيًيا متصاًل لعملية التأثر والتأثري،

عن  مؤثر إىل عمل متأثر ومؤثر يف ذات الوقت يف عمل آخر، هذه العملية تثمر يف أحياٍن كثرية 

يف  ستفيد من اآلخر ي  عملية بناء فين ومجاليلتثمر عن املصدر املؤثر،  انفصال التجربة املتأثرة عن

، والباحثة تورد املثال ة خمتلفة عن اآلخريربة أسلوببتج ويف ذات الوقت خيرج تطوير جتربته الفنية، 

  .التالي يف عملية التأثر والتأثري، والذي يوضح جبالء التسلسل التارخيي املتصل، من عمل فين آلخر

 

 

 

 

 

 

 

يوضح التسلسل لعملية التأثر والتأثير في عدد من اللوحات(: 72)شكل توضيحي  

م 3939اميدو مودلياني،  

م 3988جواد سليم،  

م 4223تغريد البقشي، م 4234هللا،مليح عبد    
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 والتضمين  االقتباسصورة الهوية في التأثر باآلخر على سبيل ا 

واملسترت  ، تتأرجح بني الوضوح والصراحة، وبني التأثر اخلفيشكااًل متعددةخر أيأخذ التأثر باآل     

التأثر، فقد يكون التأثر ناتج عن قصد وتعمد واعي من أنه خيتلف يف القصدية والوعي بهذا  كما

عتاب الذاكرة البصرية أنابع من  ، وقد يكون تأثًراالفنان، مع وضوح وصراحة املصدر هلذا التأثر

هلذا االختالف يف منط التأثر، رأت الباحثة تصنيف  وإداراك هلذا التأثر،ونظًرا لدى الفنان دون وعي 

ويستخدم هذا  والتضمني،االقتباس التأثر باآلخر على سبيل واليت منها هذا التأثر حسب أشكاله، 

أحد  "يف هذا اجملال بالتضمني واالقتباس إذ يقصد ،املصطلح يف دراسة التناص يف النصوص األدبية

واملعنى، أو أن تتعّلق قافية البيت  أو آية كرمية باللفظ اأن يأخذ الشاعر شطًرأحدهما : معنيني

حمافظني على طبيعة الّنص األصلي، وُيؤتى بهما  بعدها، ويظل التضمني واالقتباسبالبيت الذي 

 .(2م،ص4996املوسى،" )سوى ذلك لالستشهاد أو للتشبيه، أو للتمّثل أو

بتنظيم "وتفرق كتب النقد األدبي بني االقتباس والتضمني وبني النقل احلريف عن اآلخر، وذلك      

 (بيوغية)إذ يربز ذلك  (احلريف والواضح)عن طريق تقاطع مفهومي  جمال تعريف االقتباس التناصي

" أن االستشهاد هو اقتباس حريف وواضح، واالنتحال اقتباس حريف ولكنه غري واضح: بقوله

  (.434م،ص2116املناصرة،)

مبجارتها يف نقدها للفن  ومن خالل التعاريف السابقة يف جمال النقد األدبي قامت الباحثة     

والتضمني يف الفن  دفمن خالل السياقات السابقة، ترى الباحثة أن االقتباس واالستشها ،التشكيلي

من عناصر  عمل فين آخر شهري   عنصرلبشكل كلي واقتطاعه  أخذ الفنان ب يكون التشكيلي، 

ن الفنان السابق، وذلك ذ عويقوم بتوظيفة يف عمله اجلديد، مع تعمد الفنان وضوح مصدر األخ

، وهو بذلك يتعمد وضوح املفارقة بوضع عمل فين قديم ألهداف خمتلفة، حسب رؤية الفنان حتقيًقا

 . يف سياق خمتلف عن سياقه التارخيي واالجتماعي

من هنا ترى الباحثة أن القراءة للعمل املقتبس يف سياق العمل اجلديد، تبتغي قراءة خمتلفة عن       

لذلك فإن صورة اهلوية  واالجتماعي اجلديد، وتبًعالسياقه التارخيي  وذلك وفًقا سابق،سياقه ال

ختتلف يف شكلها، ويف مدى حتققها، من عمل فين آلخر ، لذلك قامت الباحثة بتتبع صورة وماهية 

، معتمدة يف ذلك على مالحظة األشكال املرئية املتجلية اهلوية وشكلها يف كل عمل فين على حدى

 .ا هوية الفنان، أو النمط األسلوبي املتفرد والذاتي ، والرؤية املختلفة للكون واحلياةفيه
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 املوناليزا يف علبة ساردين، أمين يسري (:443)لوحة

 http://belboul.riadah.org/t324-topic/املصدر

 

 أمين يسري ديبان  :اسم الفنان

 م4966 :ميالد الفنان

 املوناليزا يف علبة ساردين :عنوان العمل

 ألوان زيتية، خامات خمتلفة  :خامة العمل
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التصويري، هو طغيان وجه املوناليزا املبتسم الشهري، داخل ( يسري)إن أول مايطالعنا يف سطح      

علبة سردين كبرية، على مجيع مكونات اللوحة األخرى، مما جيعل هذا الرتكيب الفين هو 

بينما يظهر  السيادة يف اللوحة، ويبدو فوق املوناليزا املعلبة مفتاح لفتح العلب،مركز الرؤية  ومركز 

اللوني  يف اجلزء العلوي من اللوحة، وتكتمل دائرة التأليف اللوني ( يسري)اللون األصفر يف حقل 

ا  هذنيبتمازج اللون األصفر مع البين القامت يف أسفل اللوحة ، بينما يسري اللون األخضر يف شراي

النسيج اللوني كالسحابات اهلائمة واليت حتيط باملوناليزا املعلبة من األسفل ثم ختبو وتتالشى 

 .تدرجييًا حنو األعلى

أما يف أسفل اللوحة، فتطالعنا تلك الوجوه املتساقطة واملرتاكبة، ذات املالمح الوامجة، واملرسومة 

 .معاملها حبس تعبريي خياطب الوجدان والشعور

دمج بأن هذا السياق ميكن فهم اجلوكندا يف علبة سردين ،يف "     

، وعلبة 46دالليني من حقب تارخيية خمتلفة اجلوكندا من القرن  مكونني

العشرين، دليل صارخ على ما وصلت إليه اإلنسانية من  سردين من القرن

إن هذا  :اللوحة  هذهيقول لنا من خالل  إبتذال وتبخيس، فكأن أمين يسري

شيء ،فلقد أصبح كل  الذي نعيشه هو عصر تعليب وسلعنة لكلالعصر 

جدير  شيء قابل للتداول وخاضع لقيمة البيع والشراء، فلم يعد هناك شيء

 "مت تعليبها اإلنسانية واحلضارية والتارخيية فحتى القيم بالتقديس،

 .(م2144الزاهيد،)

قصدية الفنان ووعيه التام ، يف ، حيث تظهر إن التأثر هنا يأخذ شكاًل صرحًيا وواضًحا      

تقدميه لصورة املوناليزا يف علبة السردين على سبيل االستشهاد والتضمني الذي خيدم فكرة العمل 

، مع بقية (بالكوالج)ويغذيها، فالعمل هنا قائم على صورة املوناليزا اليت مت تأليفها مبا يعرف 

وناليزا إليصال فكرة العمل، عن طريق خلق عناصر العمل األخرى، حيث تأتي اإلستعارة بصورة امل

تضاد بني مفهومني و رؤيتني خمتلفتني للحياة والفن، حيث رؤية عصر النهضة اليت أتت رمزيتها 

بصورة املوناليزا كشاهد على هذا العصر الذي يعلي من قيمة اإلنسان، وبني رؤية عصر ما بعد 

هلذا  السردين املستهلكة والرخيصة رمًزاعلبة  من يت تعلي من كل ما هو مادي، متخًذااحلداثة ال

 .العصر
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 لوحة أمين يسري  ديبان لوحة ليوناردو دافنشي

 

 التأثر لدى أمين يسري ديبان(: 33)شكل توضيحي

 
 املوناليزا، ليونارو دافنشي (:446)لوحة
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 فيصل اخلديدي: للفنان (:443)لوحة

 م2119مايستحق،دليل معرض مثة /املصدر

 

 فيصل اخلديدي :اسم الفنان

 م4934 :ميالد الفنان

 من جمموعة مثة مايستحق :عنوان العمل

 م2119:تاريخ العمل

 مواد خمتلطة   :خامة العمل

 ماجستري مناهج وطرق تدريس الرتبية الفينة :املؤهل الدراسي
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، من (فيصل اخلديدي)ويف بوح تعبريي، خارج عن حدود اللوحة التقليدية، خيرج لنا عمل الفنان      

ليوناردو )، مثقاًل بفكره املفاهيمي،إذ تظهر لنا صورة من خمطوط ل"مثة مايستحق"معرضه 

 تتوسط سطح شفاف  يأخذ الشكل املستطيل، يعطي احساسًا عند النظر له للوهلة األوىل( دافنشي

 .بالسطح املتجمد واملثلج،وتأخذ أطراف هذا السطح املثلج الشكل املتعرج

صاغها يف جتمد هذه القطعة الثلجية حول ا يريد أن يوصل بعمله هذا فكرة والفنان هن      

 أن يتجمد ، حيث ترتكز فكرة الفنان بأنه يريد أن تتحقق أحالمه وأمنياته يف(دافنشي)خمطوطة 

ومجياًل، يف هذا الزمن الذي غابت فيه الكثري من املعاني اليت يرى  مثيًناكل  ما يرى أنه 

أنها تستحق البقاء ، فعمله هنا يعد وقفة معارضة ضد هذا السيل اجلارف الذي أخذ معه ( اخلديدي)

 . أنه يستحق البقاء( اخلديدي)كل ما يرى 

وضوح مصدر  يستشهد الفنان متعمًداالفنان، إذ من  التأثر هنا شكاًل واعًيا ومقصوًداويأخذ      

، واليت تصور رجالن مرتاكبان األول رسم داخل ( ليوناردو دافنشي)االستشهاد، بورقة من دراسات 

آلخر رسم داخل مربع، وهي من جمموعة دراسات  لليوناردو التشرحيية جلسم االنسان ادائرة، و

 . يزات عصر النهضةاليت يربز فيها احتاد الفن والعلم، الذي كان من أهم ممو

تكتمل فيها مجيع " التجميد"وتربز هوية الفنان الذاتية بشدة يف طريقة تناوله للموضوع، ففكرة      

شروط الطالقة واألصالة الفنية، إذ يستشهد الفنان مبا مضى من احتاد للعلم والفن، ومبا حيمل 

 .فكر عصر النهضة من مبادئ تعلي من قيمة الفن واإلنسان

حيث صاغ الفنان هذه الفكرة يف قالب معاصر مواكب للتغريات االجتماعية املتالحقة، وبفكر      

ناقد للكثري من ما حيمله هذا العصر من تغيب لإلنسان كقيمة تستحق البقاء، مقابل إعالء املادة 

 . اليت باتت مسة العصر
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 م3294، دا فينشي ليوناردو على خلفية مزخرفة، فيتروفيانرجل صورة لل(: 338)لوحة

-http://www.lamaisonnumismatique.com/4223_32_EURO_ITALY_PROOF_Leonardo_da_Vinciاملصدر

33922.html 

 

 

 

 

 

  

  

فيصل : لوحة 

 الخديدي

(: 36)شكل توضيحي

التأثر لدى فيصل اخلديدييظهر  
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 م4993منرية موصلي،  :(449)اللوحة

 http://www.mounirahmosly.com/commonfiles/artworks/lowpiro/328.jpg/املصدر

  

 منرية موصلي : اسم الفنان

 م4932 :ميالد الفنان

 اللون املسطور :عنوان العمل

 م4993:تاريخ العمل

   (كوالج) ورق صناعة يدوية، صبغات طبيعية، مواد خمتلفة،ليف شجر النخيل :خامة العمل
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غري مكتمل من  على ورق حمروق من األطراف وبشكل مستطيلعمدت الفنانة إىل الرسم      

، ويف أعلى اللوحة من اجلانب اجلانب العلوي األيسر يف اللوحةحيث نالحظ قص الورقة من  ،األعلى

األمين نرى مربع  يف داخله  كتابات عربية وكذلك يف أسفل اللوحة مستطيل كتبت فيه الفنانة 

أما املشهد .... "  أليام انوق متتد رقابها حانية مثل "فه للمشهد الذي رمسته يف وسط اللوحة أيضا واص

بالقدم فهو عبارة عن جمموعة من النوق ممتدة رقابها  ا،اا إحساًسنعطياملرسوم يف وسط الورقة اليت 

ذه النوق ومعاها وإىل ميني اللوحة جند راعية ه ناقة واحدة جندها تأكل من األرض، سماء باستثناءلل

، وألوان النوق متباينة رأس باللون األمحرلأخضر مع غطاء لعصا تهش بها على النوق وترتدي قميص 

بني األسود والربتقالي واألصفر أما يف خلفية الشكل فقد استخدمت الفنانة يف األسفل اللون األمحر 

خلشيب  جزء من اللوحة فهو غري واألزرق واألصفر الباهت موزعني يف اخللفية كما حيتل الربواز ا

لوحة إىل مستطيل ومربع يف قامت الفنانة بتقسيم ال كمابني اجلانبني معطيا بعدا للوحة،  مماثل

، حيث يهيمن املستطيل الذي يف املنتصف على اللوحة ، وذلك لكثرة التفاصيل املوجودة فيه األعلى

تكرار الكتابة بشكل غري رتيب يف اللوحة كما قامت الفنانة ب باإلضافة إىل الرسم املتمثل فيه،

مابني القسم العلوي والسفلي ، وخلقت الفنانة من خالل االمسرتية يف برواز العمل حياة من نوع آخر 

كاسرة بذلك الرتابة واجلمود ، ومل تهتم الفنانة بالبعد الثالث ، بل عمدت إىل اختزال األشكال 

ة ، إال أنها التباين والتضاد فيما بني األلوان احلارة والباردوجتريدها ، واأللوان هنا على الرغم من 

إن الفنانة هنا أرادت أن تعطينا اإلحساس بالقدم من خالل حرقها ألطراف ورقة مرحية لعني الناظر، 

الرسم ، أما اختيار املشهد هنا فهو تعبري عن بيئة الفنانة الصحراوية وكذلك اختيار األلوان املرتاوحة 

أما عنوان اللوحة  شمس الصافية يف الصحاري العربية،األصفر واألكر الذي يذكرنا بأشعة البني 

فهو ميثل داللة ومعنى أرادت الفنانة إيصاله لنا ، فكما أن الكتابة تسطر يف الكتب كذلك اللون 

ابة يسطر يف الكتب وذلك يف إشارة إىل املخطوطات العربية القدمية اليت سطرت اللون جبوار الكت

لوحة املصور العربي العمل هنا يذكرنا بإعادة سحر املنمنمات الشرقية،إذ أن  ، فالفنانة هنا تريد

األول حييى الواسطي يف مقامات احلريري ، بل يكاد يكون إعادة للعمل بصياغة وقالب جديد ، 

هذا الرأي  كما يظهر أن الفنانة هنا أرادت أن ترفع الستار عن هذه املخطوطات املنسية ، ويؤكد

 .اختيارها للربواز الذي غطى بعضا من اللوحة وكشف عن بعضها 

يف اختيار املوضوع ودمج ث وحضارة أمتها ويظهر ذلك واضحا الفنانة هنا مرتبطة وبشدة برتا     

الكتابة العربية يف الرسم وتشربها للفكر اإلسالمي الذي انعكس على شخوصها املسطحة واليت 

عنيت الفنانة فيها بتجريدها وتغفيلها لبعض التفاصيل مبا يتماشى مع تعاليم الدين اإلسالمي  ولكن 
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نفسها من خالل القالب العصري  بالرغم من ذلك حققت الفنانة املعاصرة بشكل جديد ال يشبه إال

 .الذي قدمت فيه اللوحة ، والربواز الغري تقليدي والذي أعطى  بعدا ثالثا للوحة 

 

  
 حييى الواسطي، قطيع اإلبل، من املقامة الثانية والثالثني من مقامات احلريري (:411)وحةلال

http://www.arab-
ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=464344&m=4 
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 اإلبل، من املقامة الثانية والثالثني من مقامات احلريريحييى الواسطي، قطيع 

http://www.arab-
ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=464344&m=4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 منرية موصلي التأثر لدى (: 33)شكل توضيحي

 
منيرة موصلي : لوحة  
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 في التأثر على سبيل المحاكاة  الساخرة من اآلخر  السعودية  صورة الهوية

يأخذ التأثر باآلخر صورًا وأشكااًل متعددة، منها التأثر باآلخر على سبيل احملكاة الساخرة      

تقليد واستعارة أسلوب أو مفردات نص معني مع اختالف  "ويقصد باحملاكاة الساخرة من اآلخر 

التحقري : وهذا التهكم ميكن أن يتحقق من خالل..... أو الفكاهة املضمون بهدف السخرية 

 .(م2113مزيد،)"واملبالغة، أو التفخيم، واجملاورة بني أشياء أو أفكار ليست هلا نفس األهمية

 لتشكيلي العاملي يف عدة أمثلة، منها سخرية مارسيلظهرت احملكاة الساخرة يف الفن اوقد      

يف ت الباحثة هذا املثال ددوشامب من لوحة املوناليزا الشهرية، بإضافة شارب وحلية هلا، وقد أور

 والتناص مع تأثر بهذا الشكل من أشكال التأثرلجتربة لكما كان للفنان سلفادور دالي  ،34ص

يف سخرية وتهكم من متجيد املوناليزا يف عامل الفن  املوناليزا،برسم ذاته يف هيئة وذلك   اآلخر،

و نفسه يف دذهب إليه بعض النقاد، من كون املوناليزا مل تكن سوى رمسًا لليونار ويف إشارة إىل ما

، بل تعد لوحته متأثرة جبراءة ليوناردو دافنشي( املوناليزا)ام برسوهو هنا ال يتأثر فقط  هيئة إمرأة،

 .مارسيل دوشامب السابق لهوطرح 

  
 املوناليزا، يف صورةدالي (: 414)لوحة

 م4934 

 p 41،David,2116/املصدر

-م4139ليوناردو دافينشي،موناليزا،: (412)لوحة

 م4323

 Chahin,2113,p43/املصدر
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إىل توصلت ومن خالل تتبع الباحثة لشكل هذا التأثر يف نتاج التصوير التشكيلي السعودي،      

التصوير التشكيلي  يف األجيال املختلفة من أجيال التأثر، منهذا الشكل الساخر  عدم وجود

 .، واملعلومات اليت اطلعت عليها وعلى قدر املراجعالسعودي وذلك على حد علم الباحثة،

ــه مــربرات تصــب                ــأثر بــاآلخر، ل ــدام هــذا الشــكل الســاخر مــن الت ــرى الباحثــة أن انع  وت

، إذ أن من مبادئ اإلسـالم، احـرتام   دائرتها الدينية، واالجتماعيةوتتقاطع مع اهلوية السعودية، يف 

ري اآلخــر بــأي شــكل مــن    الــذات اإلنســانية وكينونتها،وذلــك عــرب  النهــي عــن الســخرية وحتقــ       

يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال } :نهى اهلل املسلمني عن ذلك يف قوله تعاىل األشكال، إذ

نَـابَوُوا بِالْأَلْقَـابِ بِـئْ َ    يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَال نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِـنْهُنَّ وَال ََلْمِـوُوا أَنْسُسَـكُمْ وَال ََ   

 (.44: احلجرات) {۞ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَالِاسْمُ الْسُسُوقُ بَعْدَ الْأمِيَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَ
وذلك ملا ينتج عن السخرية من اآلخر، من عواقب سيئة على صعيد العالقـات االجتماعيـة بـني    

ن هـذا  الناس، وإشاعة العداوة والبغضاء بينهم، من هنا ترى الباحثة أن ابتعـاد الفنـان السـعودي عـ    

ا بهويـة الفنـان ومبادئـه    التصـوير التشـكيلي، يعـد متسـكً    خر يف الشكل من أشكال التأثر بـاآل 

كــان نتــاج ثقافــات خمتلفــة عــن الثقافــة  تارخييــًا، ، كمــا أن الفــن التصــويريالدينيــة واألخالقيــة

ــة  أن يف عـــدم الســـخرية مـــن   ــر    الســـعودية، لـــذلك تـــرى الباحثـ ــاج الفـــين، احـــرتام لآلخـ  هـــذا النتـ

 .يف العامل تعددية الثقافيةلول
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 نتائج الدراسة

 :خلصت الدراسة إىل النتائج التالية

 : يتشكل مفهوم اهلوية السعودية يف الفن التشكيلي  من اآلتي -4

 هوية الفنان الذاتية -

مثلة يف القرى عرب العصور املختلفة  وماخلفه من آثار فنية، ومادية،متتاريخ اململكة  -

 .يات األثرية، والرسوم الصخرية البدائية املنتشرة يف أرجاء اململكةاألثرية ، واملقتن

 .الرتاث اإلسالمي ومايشمله من عطاءات فنية ومن فلسفات وعقائد دينية -

 .وفنية، ومبادئ وعادات وتقاليد متوارثة الرتاث الشعيب ومايشمله من عطاءات مادية، -

 التأثر الكلي والتام مع اآلخر)  :عمل الفنان السعودي يف تأثره باآلخر ضمن األشكال التالية-2

 (.، والتأثر على سبيل االستشهاد والتضمني داخل العمل الفينوالتأثر املقتدي باآلخر

، عن املشهد التشكيلي السعودي ، وهذا التأثر من النوع الساخر من اآلخرمن املالحظ غياب -4

من مبادئ  ، إذ أنالغياب له مربرات تصب وتتقاطع مع اهلوية السعودية يف دائرتها الدينية واالجتماعية

 .اإلسالم احرتام الذات اإلنسانية، وذلك عرب النهي من السخرية وحتقري اآلخر

لتأثر الكلي والتام مع اآلخر، حيث تغيب ، إذا عمل الفنان يف إطار ايكون التأثر باآلخر سلبًيا-1

 .العملية اإلبداعية لتصبح جمرد استنساخ لتجربة اآلخر فقط

التأثر املقتدي : ) ضمن أشكال التأثر التالية ، إذا عمل الفنانيكون التأثر باآلخر إجيابًيا-3

، حيث يعترب (رباآلخر، التأثر على سبيل االستشهاد والتضمني، التأثر احملاكي والساخر من اآلخ

 .اآلخر يف هذه احلاالت حمفزًا وحمرضًا على اإلبداع

يغلب التأثر اإلجيابي املرتبط باهلوية والشخصية السعودية يف جتربة التأثر باآلخر على املشهد -6

 .التشكيلي السعودي

 توصيات الدراسة 

، ملا التعليم العام والعاليضرورة تدريس تاريخ الفنون القدمية يف اململكة العربية السعودية يف -4

 .لذلك من دور يف تشكيل اهلوية التارخيية وتأصيلها
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إحياء الفنون القدمية يف اململكة العربية السعودية كمصدر استلهام يف الفن التشكيلي -2

 .ومصدر مهم يف تأصيل اهلوية السعودية 

، عرب استخدام فنانني عوًضا عن (ةاالجتاه التنظيمي يف الرتبية الفني)تدريس الرتبية الفنية وفق  -4

 .فنان واحد، وذلك ملقارنة نتاجهم الفين ودراسة التأثر بينهما

يف اجلامعات والكليات  استحداث مناهج دراسية له، عرب (املقارن للفنونالنقد )االهتمام مبجال -1

يف احلسبان  تأخذافتتاح ختصص يعنى مبقارنة الفنون، لكونه يعطي منظوًرا واسًعا لعملية النقد و

 .قليمية والعاملية للفن التشكيلياألبعاد القومية واإل

بهدف التواصل العلمي على ( بالنقد املقارن للفنون)إقامة منابر ومؤسسات حملية وعربية، تعنى -6

 (.الرابطة العربية واجلمعيات القطرية لألدب املقارن)غرار 

 .إصدار جملة للدراسات الفنية املقارنة-3

 :حات الدراسةمقرت 

دراسة التأثر يف مراحل خمتلفة من مسرية الفنان، لتسليط الضوء على مقدار التطور األسلوبي -4

 .يف نتاجه الفين

وذلك ملقارنة نتاجهم الفين، ومعرفة  ،قارنة بني فناننياملبالتأثر عرب املوضوعات الفنية، ة دراس-2

  .أوجه الشبة واالختالف بينهما
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 :املراجع العربية

 (املعاجم والقواميس: )ساسيةاملصادر األ

  .القرآن الكريم -

، (م2112)املوسوعة العربية . (التصوير)التقانات يف الفن التشكيلي الزيات، إلياس،  -

 .212، ص6اجمللد 

 .القاهرة. اهليئة العامة للمطابع األمريية. جممع اللغة العربية(. م2111)الوجيزاملعجم  -

. اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية. 2جـ.4ط. جممع اللغة العربية(. م4932)املعجم الوسيط -

   .القاهرة

 :الرسائل العلمية

ردراسة حتليلية النقوش الثمودية بني احلجر وعقيلة أم اخلناص(. م2111)أسكوبي، خالد  -

، كلية اآلداب،  قسم اآلثار واملتاحف، جامعة امللك (رسالة دكتوراه غري منشورة) .مقارنة

 .الرياض. سعود

املفاهيم الفنية والفلسفية لفن الواقعية العليا كمصدر (. م2113)بوكر، وديعة عبداهلل  -

االقتصاد املنزلي  قسم.( رسالة دكتورا غري منشورة ) .إلثراء التصوير السعودي املعاصر

 .والرتبية الفنية، كلية الرتبية، جامعة امللك عبد العزيز، جدة

مجاليات الفن الشعيب العسريي ودوره يف التنشيط السياحي (. م2113)ثقفان، أمساء عبداهلل -

قسم الرتبية . كلية الرتبية(. رسالة ماجستري غري منشورة. )من خالل اللوحة التشكيلية

 .الرياض. لك سعودجامعة امل. الفنية
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التصوير احلديث يف اململكة العربية السعودية اجتاهاته ( . م2114)احلربي، سهيل  -

جامعة . كلية الرتبية .قسم الرتبية الفنية  .(رسالة ماجستري منشورة ) .والعوامل املؤثرة فيه 

 .أم القرى مكة املكرمة

كلية اآلدب ". العراق منوذجًا"الريادة يف الفن التشكيلي العربي(.م2119)اخلميسي،موسى -

 .األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك.والرتبية

معارض الفن التشكيلي بني اإلعداد األكادميي (. م2113)الدخيل، أمساء عبد اهلل -

جامعة امللك . قسم الرتبية الفنية.كلية الرتبية(.رسالة ماجستري غري منشورة.)والتطبيق العملي

 .الرياض .سعود

ثقافة الصورة التشكيلية املعاصرة، أبعاد فلسفية (. هـ4129)هراني، عوضه حممد، الز -

جامعة أم . قسم الرتبية الفنية. كلية الرتبية(. رسالة ماجسرت غري منشورة. )وقيم مدركة

 .مكة املكرمة. القرى

التوظيفات اجلمالية ملفرادات الفن الشعيب يف التصوير (. م2113)الصاعدي، فوزية -

. قسم الرتبية الفنية. كلية الرتبية(. رسالة ماجستري غري منشورة. )التشكيلي السعودي

 .مكة املكرمة. جامعة أم القرى

دور التعليم العالي يف تعزيز اهلوية الفلسطنية وأثره على (. م2141)عبد الرمحن،حافظ  -

رسالة ماجستري .)التننمية السياسية من وجهة نظر الطلبة والعاملني جامعة النجاح أمنوذجًا

قسم التخطيط والتنمية السياسة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح ( .غري منشورة

 .الوطنية ،فلسطني

، (رسالة ماجستري غري منشورة )  . اآلخر يف الشعر اجلاهلي. ( م2116)ياسني، مي عودة  -

 .جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، ، فلسطني 
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 :ةالكتب واملراجع العربي

دار التكوين لتأليف :دمشق(. ترمجة باسل املساملة. ) نظرية التناص(. م2144.)أالن، جراهام -

 (.م2111العمل األصلي نشر يف عام . )والرتمجة والنشر

 .اهليئة املصرية العامة للكتاب . الفن يف القرن العشرين(. م2112)البسيوني، حممد  -

 .مكتبة األسرة

 (والتعامل معها -حتدياتها-وسائلها  -طبيعتها)العوملة(. م2112)بكار،عبد الكريم -

 .دار اإلعالم للنشر والتوزيع. األردن. عمان.4ط

دار الكتاب : القاهرة. اجلمالية اإلسالمية يف الفن احلديث أثر.( م4993)بهنسي، عفيف  -

 . 4ط .العربي

. الكتاب العربي دار.4ط.الفن العربي احلديث بني اهلوية والتبعية(. م4993)البهنسي، عفيف -

 .دمشق

الرياض .4ط.التصوير التشكيلي يف اململكة العربية السعودية(.م2114)احلربي، سهيل -

 مؤسسة الفن النقي

دار العلم للطباعة : جدة.  4ط.نادي جازان األدبي . أحالمي(.هـ4116)خليل، خليل حسن -

 .والنشر

 .4ط. العربية السعوديةتاريخ الفن التشكيلي يف اململكة (. م2141)الرصيص، حممد، -

 .وكالة الوزارة للشئون الثقافية.وزارة الثقافة واإلعالم: الرياض

دار .4ط. أساليب معاصرة يف التصوير التشكيلي السعودي(. م،ب2113)السنان، مها  -

 .الصحافة للدعاية واإلعالن، الرياض

دار ، 2ط. عوديةاملرأة والفن التشكيلي يف اململكة العربية الس(. م2113)السنان، مها، -

 .الرياض.الصحافة للدعاية واإلعالن

دار  .4ط.مؤثرات الرؤية يف التصوير التشكيلي السعودي املعاصر. (،أم2113)السنان،مها،  -

 .الصحافة للدعاية واإلعالن، الرياض
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دار القلم : دمشق. 4ط.الفن اإلسالمي التزام وابتداع(. م4991)الشامي، صاحل أمحد، -

 .والتوزيعللطباعة والنشر 

 .دار جمدالوي لنشر والتوزيع: األردن. عمان. 4ط.الفنون اإلسالمية(.م2114)الصقر، اياد، -

 . 4ط.دار احملرتف لنشر:لبنان.  تشكيليون سعودين اليوم(. م2144)عاشور، عبد العزيز -

اجمللس : الكويت. العملية اإلبداعية يف فن للتصوير، (م4933)عبد احلميد، شاكر  -

 .ثقافة والفنون واآلدابلالوطين ل

الرياض  4ط.  املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية(. م2116. )العساف ، صاحل محد -

 .مكتبة العبيكان 

 .1ط ،4963، دار املعارف، القاهرة أثر العرب يف احلضارة األوربيةعباس حممود ، العقاد، -

 املعارف دار :مصر. اإلسكندرية. الشخصية نظريات  .(م2112)ن ، الرمح عبد العيسوي، -

 .اجلامعية

 !.، مكتبة التوبة، طعلى مشارف الفن، (هـ4146)كماخي، فؤاد أسعد -

. بغداد.عالموزارة الثقافة واإل. بدائع اخلط العربي(. م4932)املصرف، ناجي زين الدين -

 .مديرية الثقافة العامة

: مقاالت ودراسات مرتمجة يف الفن التشكيلي احلديث واملعاصر ، مجعها وترمجها  -

 .لبنان  .دار املنهل  . هل اللوحة ما يرى. ( م2113)احلمداني  فائز يعقوب 

. 4ط. (حنو منهج عنكبوتي تفاعلي)علم التناص املقارن(. م2116)املناصرة، عز الدين،  -

 . لتوزيعدار جمدالوي للنشر وا: األردن. عمان

. كلمات عربية لرتمجة والنشر. تاريخ الفنون وأشهر الصور(. م2144)موسى، سالمة  -

 .القاهرة

مسرية احلركة الفنية التشكيلية السعودية النشأة  (.م2141)النصار،مسر، -

 .الرياض.دار املريخ للنشر.4ط.والتطور

اململكة العربية . الرياض.4ط. الرياض القدمية(.م2144)اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض -

 .السعودية
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 :املؤمترات العلمية

اهلوية الثقافية بني قيم األصالة واحلداثة يف ظل املتغريات ، (م2144)تركي، أمساء  -

امللتقى الدولي األول حول اهلوية واجملاالت االجتماعية . السوسيو ثقافية للمجتمع اجلزائري

 .اجلزائرجامعة قاصدي مرباح، (. شباط23،23)من 

الرتاث احلضاري يف الوطن العربي أسباب الدمار (. م2119)سيد، أشرف صاحل حممد -

دورة املفكر عبد اإلله الصائغ يف . مهرجان النور الرابع لإلبداع. والتلف وطرق احلفاظ عليه

 .العراق(. م2119كانون األول، / 44-41)الفرتة من

املؤمتر العلمي الدولي . الفنون اجليلةمستقبل (. م2113)شقوير، مصطفى رمضان حسني -

 .مصر. كلية الفنون اجلميلة(. اكتوبر 22 _اكتوبر 49)من

. دور تعليم الفنون يف التأكيد على اهلوية املصرية( . م2113)صالح عبد اجمليد، سامي  -

. القاهرة . كلية الفنون اجلميلة ( . اكتوبر  22 –اكتوبر 49) املؤمتر العلمي الدولي من 

 . مصر

) املؤمتر العلمي الدولي من . مأزق الوعي بالتشابه بني خميلتني(. م2113)عيسى، مصطفى  -

 .مصر. القاهرة . كلية الفنون اجلميلة(. اكتوبر  22 –اكتوبر 49

. اإلسالم والفن يف رأي الدكتور إمساعيل الفاروقي(. م2144)الغنميني، أسامة عدنان -

الفاروقي وإسهاماته يف اإلصالح الفكري اإلسالمي إمساعيل : مؤمتر دولي  علمي بعنوان

 األردن. م2144/ نوفمرب/ 21-24) يف الفرتة من. املعاصر

تعليم املعلوماتية وتفعيل هوية االنسان العربي يف جمتمع ، (م2113)القطب، عبد احلميد -

 .،مؤمتر توظيف املعلوماتية يف ثقافة األجيال العربية، القاهرة "تصور مقرتح"ةاملعرف
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هندسة مناهجنا التعليمة يف إطار اهلوية الثقافية العربية (. م2113)مازن، حسام حممد -

اجلمعية . مناهج التعليم واهلوية الثقافية. املؤمتر العلمي العشرون.والتحديات العصرية

 .مصر. القاهرة. املصرية للمناهج وطرق التدريس

مدخل حتديد دور التعليم العالي :ماءقيم اهلوية وثقافة االنت (.م2113)مكروم، عبدالودود  -

املؤمتر العلمي العشرون، مناهج التعليم واهلوية الثقافية، . يف بناء مستقبل األمة العربية

 .مصر. القاهرة. اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس

االت امللتقى الدولي األول حول اهلوية واجمل. اهلوية املثقف والعوملة، (م2144) نسيمة، خمداني -

 .جامعة قاصدي مرباح، اجلزائر .(شباط23،23)االجتماعية من 

 :الدوريات واجملالت العربية

. 24اجمللد . جملة جامعة دمشق. احلداثة ال تعين القطيعة مع الرتاث(. م2113)مجعة، حسني -

 (. 1_4)العدد

يف  إشكالية التواصل مع الرتاث(. م2114)الرباعي،إحسان عرسان، الرشدان، وائل منري -

 .العدد الثاني. اجمللد التاسع عشر. جملة جامعة دمشق. األعمال الفنية

املناخ والسياحة يف منطقة أبها احلضرية يف اململكة العربية (.م2119)السامل، طارق زكريا -

 .21العدد.جامعة الزقازيق.جملة كلية اآلداب".دراسة يف املناخ التطبيقي"السعودية

ملخص الفن اإلسالمي يف املشرق العربي منذ (. م2119)حالالسرميين، علي، الصابوني،  -

جملة جامعة دمشق للعلوم .نشأته حتى القرن العاشر امليالدي يف مناذج من الفنون اجلدارية

 .2لعددا.23اجمللد  اهلندسية

رؤية جديدة يف املفهوم اإلسالمي للفن واجلمال دراسة مجالية (. م2112)السمان،عبد الرزاق -

 .2العدد. 43اجمللد. جملة جامعة دمشق.المي مقارن بالفن الغربيمن منظور إس
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دور املدرسة الثانوية العامة يف مواحهة تداعيات العوملة على (.م2144)السيسي، مجال أمحد  -

 .33العدد.جامعة املنصورة. جملة كلية الرتبية. اهلوية الثقافية

(. م2142)د عبد العظيم سامل، أمح. البهواشي، السيد عبد العزيز. حمسن، شريف زاهن -

دراسة مقارنة بني مصر )طفل املرسة اإلبتدائية بني تأصيل اهلوية واالنفتاح على العامل تربية 

 .423العدد . مصر. جملة القراءة واملعرفة.(واليابان

جملة االكادميية .أثر العوملة على اهلوية الثقافية لألفراد والشعوب( . م2141)حممد، زعو  -

 .414-94اجلزائر، ص. 1.االنسانيةتماعية لدراسات االج

مدارسه وجماالت : األدب املقارن(. هـ4439)منظم، هادي نظري، منصوري ، رحيانه  -

 .3جملة الرتاث األدبي، السنة الثانية، العدد  .البحث فيه

مدارسه وجماالت البحث : األدب املقارن(. هـ4439)منظم، هادي نظري، منصوري، رحيانه  -

 . 449 -423ص .العدد الثامن، السنة الثانية .الرتاث األدبيجملة  فيه 

احتاد . جملة املوقف األدبي. التناص واإلجناسية يف النص الشعري(. م4996)املوسى، خليل -

 .(413)العدد  .الكتاب العرب بدمشق

 :األحباث العلمية 

األكادميية ، حبث دبلوم، التأثري باآلخرين والعالقات العامة، (م2119)الشاعر، دمية  -

 .السورية الدولية

العوملة (. هـ4123)العتييب، بدر جويعد، الضبع، ثناء يوسف، ابراهيم، عبد احلميد صفوت -

اإلدارة العامة . الثقافية وأثرها على هوية الشباب السعودي وقيمهم وسبل احملافظة عليها

-س 1شروع حبثي رقم م.) للعلوم والتقنية. مدينة امللك عبد العزيز. لربامج املنح البحثية

3-9.) 
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، نادي جدة ، قراءة يف جتربة الفنان عبد احلليم رضويهـ4123 باجودة، محزة عبد الرمحن -

 .األدبي، ضمن برنامج منتدى الفنون البصرية

 :الصحف واجلرائد اليومية 

 جريدة املدينة .دارة صفية املعلم احلضاري(. م2141)فراج عبداهلل الشريف، -

 .43443العدد . م44/41/2141األثنني

اخلميس  جلريدة املدىملحق أسبوعي . اللون املقتول لنزار سليم(.  م2144) العاني، يوسف -

 .2214العدد . م2144/ أيلول/ 3

م، حياة ماتيس وفنه يف كتاب من جملدين يف نيورك من الطفل 2113مرسي، أمحد،  -

م، 2113/ أيلول/ 21، يوم الثالثاء،ة املستقبلجريدالغيب إىل املعلم املنتصر على األلوان، 

 .صفحة ثقافة وفنون، لبنان

نشرة يومية تصدر عن  .اجلنادريةمهرجان الثقافة واألصالة،(. م2142)املطوع، عبد اهلل، -

هـ، العدد 4144/ربيع األول/ 46األربعاء،. املهرجان الوطين السابع والعشرين لرتاث والثقافة

 .األول

 ( :البيان املصور)الكتالوجات 

م، ايدج اوف أرابيا، 2142، "جيب أن نتحاور"دليل معرض (.م2142)الضويان، منال  -

 .اململكة العربية السعودية، جدة

كتالوج . (االنتماءالتأثر،االقتباس ،)كة لقرن منصرم قضايا شائ(. م2113)املنجي، ياسر -

 .مصر. التشكيليةوزارة الثقافة قطاع الفنون . الفنون اجلميلة يف مائة عام

 :مواقع اإلنرتنت على الشبكة املعلوماتية  

جملة . جتربة فنان سعودي بقلم بريطاني: فن البقاء(. م29/42/2144)أبو ماجد، محود -

 :مت اسرتجاعه على الرابط التالي. 23العدد. الشرق
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http://www.alsharq.net.sa/lite-post?id=63214 

 .فان كوخ بني التناص الشكالني والثيمة املستعارة(. م2113/مايو/23)عدنان حسني أمحد  -

 :، على الرابط التالي(م9/4/2144)مت اسرتجاعه يف . دروب موقع

=p?/archives/com.doroob.www://http42 

       إحساس :أرامكو تسهم باجناح معرض نبط  (.م24/9/2141)اخبارية الفنون التشكيلة -

 :على الرابط التالي . م4/4/2144مت اسرتجاعه يف  .بالوجود بالصني

4394=id&show=action?php.news/org.news-arts.www://http 

ربع قرن من الفن التشكيلي السعودي إغناء لذاكرة (. م49/44/2144.)إمساعيل، سامر -

 هـ 43/2/4141جملة التشكيلي  مت اسرتجاعه يف . البصرية واملعرفية

htm.art_arabi_s_2144/23univers/2144/com.altshkeely.www://http 

األلوكة اللغوية . يف العالقة بني السرقة الشعرية والتناص(..م46/1/2142.)بكور،سعيد -

 :على الرابط التالي. م42/42/2142مت اسرتجاعة يف . واألدبية

FgCGBWix2ixzz#/1/11243/Language_Literature/net.alukah.www://http 

باحة )تعقيًا على مانشره السليمان يف الثقافية حول ، (هـ4141)بن سعود، فيصل بن حممد  -

. نعم أخفقت ألن اجملتمع واالستثمار مل جيهزا: فيصل بن حممد بن سعود. د( الفنون

 :مت اسرتجاعه على الرابط التالي. 431هـز العدد4144مجاد األوىل / 23اخلميس 

/culture/com.jazirah-al.www://http4234/39224234ttt/3htm. 

مت . جملة الي للفن املعاصر. اآلخر بصفته مرآتي(.م44/9/2144)داود، عمار سليمان -

 :م على الرابط التالي44/4/2144اسرتجاعه يف 

ila .www/com.magazine-ila.www://http

/Artikelen/arabic/com.magazine2144/9/44htm.mraty_bsfth_alakhr_ 

http://www.alsharq.net.sa/lite-post?id=65241
http://www.doroob.com/archives/?p=32
http://www.arts-news.org/news.php?action=show&id=1791
http://www.altshkeely.com/2011/univers2011/25_s_arabi_art.htm
http://www.alukah.net/Literature_Language/0/40217/#ixzz2FgCGBWix
http://www.ila-magazine.com/www.ila%20magazine.com/arabic/Artikelen/2011/9/13_alakhr_bsfth_mraty.htm
http://www.ila-magazine.com/www.ila%20magazine.com/arabic/Artikelen/2011/9/13_alakhr_bsfth_mraty.htm
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ة مصادر اهلام وتأصيل يف الفن العربي الفنون اإلسالمي(. م2119)الرباعي، إحسان عرسان -

على الرابط . م2142/ 2/3مت اسرتجاعه يف . فنون عربية وعاملية.جملة التشكيلي . املعاصر

 :التالي

http://www.altshkeely.com/2114/qeraat2114/oriant_exp.htm 

 مناذج من الفن الفلسطيين احلديث،: الفن كموقف(.م2144/ يونيو/23)الزاهيد،مصطفى -

 :على الرابط التالي .م43/4/2144مت اسرتجاعه يف .. (منوذجا)الفنان أمين يسري 

t/org.riadah.belboul://http324topic- 

مجاعة تعاكظ التشكيلية عطاء متعدد حتت ظالل (. م3/4/2142)الزربان، خري اهلل -

على . م2142/ 3/1مت اسرتجاعه بتاريخ . 43431العدد. جريدة املدينة.الداللة التارخيية

  :الرابط التالي

http://www.al-madina.com/node/112294 

. مجاعة فناني املدينة املنورة رائدة اجلماعات التشكيليةم، 2142الزربان، خري اهلل،  -

 :مت اسرتجاعه على الرابط التالي. 43419م، العدد49/9/2142األربعاء. جريدة املدينة

462343/node/com.madina-al.www://http 

. السعودية تقرر تدريس أشهر رقصاتها يف احلرب والسالم(. م2116/فرباير/21)الزير،حنان -

 :على الرابط التالي( 4/2/2142)مت اسرتجاعه يف . قناة العربية

/articles/net.alarabiya.www://http2116/12/21/24443html. 

. أرامكو السعودية والفن التشكيلي(. هـ4129/ ربيع الثاني/29)السليمان، عبد الرمحن  -

 :على الرابط التالي.م4/4/2144مت اسرتجاعه يف تاريخ . 216العدد . جملة الثقافية

htm.44tachkel/2113/13132113/culture/com.jazirah-al.www://http 

مجعيات الرياض ومعارضها تنشيط التشكيل (. م29/44/2111) السليمان، عبد الرمحن -

 :م على الرابط التالي2142/ 44/42مت اسرتجاعه يف .جملة التشكيلي. السعودي

htm.exhp_saudi/2114qeraat/2114/com.altshkeely.www//:http 

http://www.altshkeely.com/2003/qeraat2003/oriant_exp.htm
http://belboul.riadah.org/t523-topic
http://www.al-madina.com/node/402293
http://www.al-madina.com/node/362715
http://www.alarabiya.net/articles/2006/02/20/21318.html
http://www.al-jazirah.com/culture/2008/05052008/tachkel33.htm
http://www.altshkeely.com/2003/qeraat2003/saudi_exhp.htm
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هل وجد عادل السيوي ضالته األسلوبية يف أعمال شانت ،(م2142/يونيو/9)السيوي، عادل  -

على الرابط  م46/2/2144،مت اسرتجاعه يف 43133أكتوبر، العدد  41، جملة أفيديسيان

 www://http 41=newsno?aspx.news/com.october4141129.:التالي

التناص والتالص وما ال يسر اخلاطر يف التشكيل (. م3/3/2111)الشاهني، حممود -

 :جريدة تشرين ، مت اسرتجاعه على الرابط التالي . السوري املعاصر

/read/public/tishreen/sy.news.tishreen://http9613 

. الطبيب التشكيلي أمحد ماطر يعرض أعماله يف باريس(. هـ49/44/4142)شربق، صاحل -

 :على الرابط التالي.م3/4/2144مت اسرتجاعه يف . 4331العدد . جريدة عكاظ

/Issues/new/sa.com.okaz.www://http21444143Con/21444143134331htm. 

جملة . اللوحة االستشراقية من دالكرواه إىل رينوار(. 6/44/م2111.)عرابي،أسعد -

 :لرابطه على ا46/9/4144مت اسرتجاعه يف . التشكيلي

http://www.altshkeely.com/2114/qeraat2114/oriant_exp.htm 

مت . فرناندو بوتريو وخلق مجاليات معاكسة للحداثة(. م2142.)عكاشة، عبدالرزاق -

 :م، على الرابط التالي3/9/2142اسرتجاعه يف 

htm.botero/2142agras/2142/com.altshkeely.www://http 

. جملة التشكيلي. أصالة اإلبداع يف التصوير املصري املعاصر(. م2113)فهمي، أماني علي -

 :اليعلى الرابط الت. م9/9/2142مت اسرتجاعه يف  .فنون عربية وعاملية

http://www.altshkeely.com/4227/univers27/egip_art.htm 

مت تتبعه على الرابط . مدونة أيهم حممود. األخرية( فان كوخ)رسالة (. م21144)حممود، أيهم  -

 :م2144/ابريل/ 43التالي بتاريخ 

http://aihammahmoud.wordpress.com/2144/13/29/%d3%b4%d3%b4%d3%a3%d9%31%d3%d

3%a3%d9%31%d3%a4%d3%ae%d9%3a%d3%b4%d3%a9/%a9-%d9%34%d3%a3%d9%36-

%d9%34%d9%33%d3%ae- 

http://www.14october.com/news.aspx?newsno=3030429
http://www.14october.com/news.aspx?newsno=3030429
http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/9607
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20111017/Con20111017451770.htm
http://www.altshkeely.com/2003/qeraat2003/oriant_exp.htm
http://www.altshkeely.com/2012/agras2012/botero.htm
http://www.altshkeely.com/2007/univers07/egip_art.htm
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مت . جملة أفق االلكرتونية. إنسانية احملاكاة الساخرة(. م2116)مزيد، بهاء الدين حممد-

  :م على الرابط التالي4/2/2144اسرتجاعه يف 

2342=sid&article=file&News=name?php.modules/today/com.ofouq://http 

ية مؤسسات نسائ( 41)املرأة يف الفن التشكيلي(. هـ4141/مجاد الثاني/ 43)حممد  املنيف، -

مت . 233العدد . جملة الثقافية. داعمة للفن التشكيلي حققت مكانتها حمليًا وعامليًا

 :على الرابط التالي. م1/4/2144اسرتجاعه يف 

htm.41tachkel/2119/44162119/culture/com.jazirah-al.www://http 

اجلماعات التشكيلية السري بدون (. م2113/يناير/ 23)النسخة اإللكرتونية االقتصادية -

 :م على الرابط التالي2142/ 41/42، مت اسرتجاعه يف 1331العدد  أهداف وال ختطيط

html.33412_article/2113/14/23/com.aleqt.www://http 

احلميضي رئيس مجاعة (.  م2111/يوليو/26)النسخة اإللكرتونية جملة الثقافية،  -

مت . 69العدد . ولدت فكرة اجملموعة يف نادي الدرع وحققت النجاح عربيًا وحمليًا: الدوادمي

 :على الرابط التالي. م9/9/2142اسرتجاعه يف تاريخ 

 http://www.al-jazirah.com/culture/26132111/tachkel43.htm 

 :املراجع األجنبية

- Carter,  Linda(8002).Reflections on Bidirectionality of in the 

Matisse/Picasso Relationship and in Clinical practice from a 

Complesx Adaptive Systems (CAS). Quadrant. 82. 1. 

- Chahin, Angie,(8002), Fermando Botero, World Art, part 8, 

Georgetown College , Art Department. 

- Cooper, Arlo.(88/ Auguct,8018). Kehind Wiley and 

Intertextuality.ArloCooper: 

http://www.blogger.com/profile/10161182202686226001 

http://ofouq.com/today/modules.php?name=News&file=article&sid=2812
http://www.al-jazirah.com/culture/2009/11062009/tachkel30.htm
http://www.aleqt.com/2007/01/25/article_75302.html
http://www.blogger.com/profile/14161139707626876001
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- David, Lomas, (spring 8006), "Painting is dead - long live painting": 

Notes on Dalí and Leonardo, Papers of Surrealism, Issue 0 Spring 

8006. 

- Drumm,  CurtisScott, (December 18, 8001),  Putting God in a Frame: 

The Art of Rene Magritte as Religious Encounter,          [ 

presented as Ola Farmer Lenaz Lecture], New Orleans Baptist 

Theological Seminary. 

- HAGGERTY MUSEUM OF ART,( October 11, 8002), WIFREDO 

LAM IN NORTH AMERICA A GUIDE TO THE 

EXHIBITION FOR TEACHERS, MARQUETTE 

UNIVERSITY, MILWAUKEE, WISCONSIN, New York. 

- Hooser,  Marisa Jones(8001). THE LANGUAGE OF ART: A 

conversation between Henri Matisse and Pablo Picasso. Master. 

College of Fine Arts. Marshall  

University. Huntington, West Virginia. 

- Lightining,Eden.(18/August/8011).Kehinde Wiley and 

Intertextuality.GADI BLoG. 

http://edensrtu.blogspot.com/8011102/week0-kehinde-wiley-       

andinter.html 

- national gallery of Victoria,(8000), Edvard Munch: The Frieze of 

Life, national gallery of Victoria, Melbourne. 

 

 

http://edensrtu.blogspot.com/2011/08/week-4-kehinde-wiley-


 

 

 

 

 

 

 

 

 املالحق

APPENICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



251 

 

 (4)ملحق رقم 

 أمساء أعضاء جلنة التحكيم

 

 العملجهة  القسم الوظيفة االسم م

 

إهلام عبد اهلل أسعد  4

 ريس

 جامعة أم القرى الرتبية الفنية أستاذ مساعد

انتصار سعد حممد  2

 أمحد

 جامعة أم القرى الرتبية الفنية أساذ مساعد

التصميم  أستاذ مشارك إيناس اخلولي 4

 اجلرافيكي

 جامعة البرتاء

خدجية عبد الرحيم  1

 الثقفي

 أم القرىجامعة  الرتبية الفنية حماضر

 جامعة حلوان تاريخ الفن مدرس مساعد داليا أمحد درويش 3

 جامعة حلوان قسم التصوير مدرس مساعد رندة حممد فخري 6

شحته حسين حسني  3

 حممود

 جامعة أم القرى الرتبية الفنية أستاذ مشارك

 جامعة أم القرى الرتبية الفنية حماضر غادة غازي تاج جان 3

 جامعة أم القرى الرتبية الفنية أستاذ مشارك املعداوي منى عبد القادر 9

مها حممد صالح الدين  41

 عبد العزيز

 جامعة حلوان قسم التصوير مدرس مساعد
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 (2)ملحق رقم 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 حفظه اهلل/........................................................     سعادة االستاذ 

 عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، وبعد السالم

أفيد سعادتكم بأنين إحدى طالبات املاجستري بقسم الرتبية الفنية جبامعة أم القرى، وأقوم      

ودي بني تأصيل اهلوية التصوير التشكيلي السع)بدراسة لنيل درجة املاجستري يف الرتبية الفنية بعنوان 

  .أمرية عبد الرمحن منري الدين: االستاذ املشارك، بإشراف (آلخروالتأثر با

يف حيث تهدف الدراسة إىل التعرف على الكيفية اليت تعامل معها التصوير التشكيلي السعودي      

هويته وشخصيته السعودية، وبناًء على ذلك مت حتديد األهداف  تأثره باآلخر مع تأصيل وحتقيق

 :و التاليحالفرعية على الن

  السعودية وطرق تأصيلها يف التصوير التشكيلي السعوديالتعرف على مفهوم اهلوية. 

  التحليل الفين املقارن  جلوانب التأثر بني منجز تشكيلي لفنان ومنجز تشكيلي للفنان آخر 

  التشكيلي السعوديالتعرف على أشكال التأثر باآلخر يف التصوير. 

  التشكيلي السعودي يف تأثره التحليل الفين لتعرف على الكيفية اليت تعامل معها التصوير

 .باآلخر مع تأصيل هويته السعودية

  اللوحاتحمتوى ولتحقيق هذه األهداف قامت الباحثة بإعداد بطاقة مالحظة لتحليل      

اإلطالع على األطر النظرية ذات دت الباحثة يف حتديد فئات التحليل على مالسعودية حيث اعت

 .العالقة لتحديد مسميات فئات التحليل

، وذلك كيم املعايري والتصنيفات التاليةوبناًء على ذلك آمل من سعادتكم التكرم  بتح     

 :بإبداء مالحظاتكم حول التالي

  مناسبة البند 

  وضوح صياغة البند 

 منرية معيض السبيعي : الباحثة                                                                               
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ي على مستوى الشكل وانب التأثر يف التصوير التشكيلي السعودجل املقارن التحليل الفينسيتم 

 :للمعايري التالية  واملضمون وفًقا

 مالحظات أخرى  البندوضوح  مناسبة البند املعايري  م

غري  مناسب  

 مناسب

غري  واضح 

 واضح

 

   √  √ التأثر يف فكرة العمل الفين 

      التأثر يف فكرة العمل الفين  4

      العمل الفين  (عنوان)التأثر يف مسمى   2

      التأثر يف موضوع العمل الفين   4

      التأثر يف بنية وتركيب العمل الفين    1

      التأثر يف األلوان املستخدمة  3

      التأثر يف مفردات وعناصر العمل الفين   6

      التأثر يف األسلوب الفين والتقنية  املتبعة  3

  أي مقرتحات أخرى ترون إضافتها 

 

 

 :تصنيفات التاليةلل االتأثر باآلخر يف التصوير التشكيلي السعودي وفًق أشكالسيتم تصنيف 

 مالحظات أخرى  وضوح البند مناسبة البند املعايري  م

غري  مناسب 

 مناسب

غري  واضح 

 واضح

 

تأثر كلي يصل إىل  4

 املطابقة التامة مع اآلخر  

     

تأثر على سبيل التضمني   2

 واالستشهاد  باآلخر

     

تأثر على سبيل احملاكاة   4

 الساخرة لآلخر  

     

تأثر على سبيل احملاكاة  1

 املقتدية لآلخر

     

أي مقرتحات أخرى ترون  

 إضافتها
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طرق اليت تعامل بها التصوير التشكيلي السعودي يف تأثره باآلخر مع التحليل الفين ملعرفة السيتم 

 :للمعايري التالية وفًقا السعودية  تأصيل وحتقيق هويته

مالحظات  وضوح البند مناسبة البند املعايري  م

 أخرى 

غري  مناسب 

 مناسب

غري  واضح 

 واضح

 

ة 
وي

هل
ا

ية
ات

لذ
ا

 

      اسلوب مميز تفرد به الفنان

أو رؤية للحياة واألشياء خاصة  نظرة 

 بالفنان

     

      تقنية مميزة تفرد بها الفنان

  مقرتحات أخرى ترون إضافتها

ية
ين

لد
ة ا

وي
هل

ا
 

      رموز وأشكال حتمل داللة دينية 

      ( التصفيح)تطبيق مبدأ 

      (التغفيل)تطبيق مبدأ 

      قيم نابعة من الدين اإلسالمي 

      استلهام فن اخلط العربي 

      استلهام الزخرفة  اإلسالمية اهلندسية 

      استلهام الزخرفة  اإلسالمية النباتية 

عقود .عمارة ذات طابع اسالمي

 ......حماريب

     

      استلهام املنمنمات اإلسالمية 

  مقرتحات أخرى ترون إضافتها

ية
خي

ار
لت

ة ا
ري

ضا
حل

ة ا
وي

هل
ا

 

املادي من تاريخ  ام الرتاث هاستل

 اململكة القديم، عمارة قدمية،

     

      استلهام الرسوم الصخرية يف اململكة

      يف اململكة استلهام الرسوم اجلدارية

لوسوم للقبائل عالمات ا

 ....(طرق،الزنداحللقة،امل)القدمية

     

  مقرتحات أخرى ترون إضافتها 
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ة 
وي

هل
ا

ية
ع

ما
جت

ال
ا

 

      رقصات من الفلكلور الشعيب

      العاب شعبية حملية 

      وفاة/ميالد/زواج:عادات دورة احلياة

األعياد واملناسبات املرتبطة بدورة 

املناسبات /األعياد الدينية:العام

 اخل..املواسم الزراعية/ الوطنية

     

/ احلصر:احلرف والصناعات الشعبية

 النسيج/ الفخار

     

      احللي الشعبية وأدوات الزينة

      املالبس الشعبية الرتاثية

: العمارة الشعبية أو مفردات منها

 ......عرائس السماء/روشان

     

  مقرتحات أخرى ترون إضافتها

 

ية
يئ

لب
ة ا

وي
هل

ا
  

وا
ية

ان
ك

امل
 و

ية
ان

زم
 ال

ية
آلن

 

البيئة احمللية كاصحراء، والطبيعة 

 النباتية، والعمارة املعاصرة

     

خمدرات : قضايا اجتماعية معاصرة

 طالق،حقوق املرأة

     

      اخل...حروب، ثورات: قضايا سياسية

غالء : قضايا اقتصادية

 وغريها....سعارأ

     

 

 

 

 

  مقرتحات أخرى ترون إضافتها

 

 

 


